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Dum la lasta duonmonato
La nombro de la Esperantianoj atin

gis 7.000. Ni rapidu al la oka milo !

Oni legu pli sube la programon de 

la festoj de nia Augsburga Kongreso.

Sukcesplena kongreso de la Bour

gonja Esp. Federacio okazis la 21-22

majo.
La III-1 kongreso de la Rodana Esp. 

Federacio oka-os i-a 19 junio,

Por n i a j g g r e s o !
Post apenaŭ dii monaloj okazos 

la unua kongreso de U. E. A.

Decidante organizi sian propran 

kongreson, nia Asocio ceJis al la 

deziroj de multaj samideanoj.

Estas nun necese, ke kiel eble 

plej multenombraj Esperantianoj 

respondu nian alvokon kaj parto

prenu en tiu unua publika manifes

tado de nia Asocio, kiu nedubeble 

povas esti tre grava por la realigo 

de nia ideo.

Grandaparte de la multnombreco de

la ĉeestantoj dependas la sukceso de 

la kongreso. Ni ne bezonas rememo

rigi, ke nia Esperantia kongreso estas 

difinita ne nur por Delegitoj, sed ja 

ankaŭ por ciuj Esperantianoj, kiuj 

tre povos, en plena rajtegaleco es

primi siaj ideojn kaj dezirojn pri la 

diskutotaj temoj, (ii devas esti kiel 

publika kunigo de 1’Esperantia popo

lo, el kies voco la komitato ĉerpos 

la necesajn montrojn por fiksi la de

talojn de nia agado dum la monaloj 

sekvontaj.

Multaj, diversaj kaj gravaj estas la 

demandoj pritaktotaj. La ieestado de 

kiel eble plej granda nombro de Es

perantianoj do ne estos su perfi ua.

Sed la kongreso utilasja ne nur por 

diskuti ^organizajn demandojn aŭ
*

esprimi dezirojn, (ii ankaŭ devas esti 

festo — ne solena, oficiala demons

tracio, kiu nur malhelpus liberan ko- 

munikiĝon inter kongresanoj — sed 

bonhumora, frata, samideana mani

festado, dum kiu plektiĝos ligiloj de 

amikeco inter (“iulandaj Esperantia

noj, dum kiuj interŝanĝiĝos Irukto- 

donaj ideoj kaj sentoj, konkretigos 

la interna ideo de Esperantismo.

' Oni scias, kian signifon por Espe

rantismo havis la unua Bulonja kon

greso. Saman rolon rilate al U. E. A. 

devas havi nia Augsburga kongreso.

Tion ni povos atingi nur se nin 

helpas per sia ĉeestado ĉiuj samide

anoj.

La programo de la laborkunvenoj 

kaj amuzajoj jus estis publikigata. La 

prezoj de la logado kaj ekskurso es

tas konataj. Ĉiu tuj de nun povas 

precize difini sian bugelon kaj sin 

pretigi por la veturo al la kongreso. 

Oum kaj post la kongreso, ĉiu havos 

la eblecon en plej bonaj kaj nefacile 

retroveblaj kondiĉoj fari ekskursojn 

°u famaj lokoj de pentrinda Bavarujo. 

^ eusch\vanstein, Mŭnchen, Oberam- 

mergau, Bavaraj Alpoj, jen estas tiom

da allogajoj, kiuj, aldonitaj al la 

plezuro samtempe utila renkontigi 

kuni ĉiulandaj samideanoj, devas 

decidigi la personojn ankoraŭ hezi

tantaj n.
*

Car tiun ĉi jaron ne okazas en Eŭ

ropo Esperantista kongreso, ĉiuj per

sonoj, kiuj kutimas ĝin viziti kaj ne 

povas veturi \Vashingtonon, havas la 

devon veturi Augsburgon, kiu prezen

tos ĉiujn kutimajn allogajoj n kaj 

utilajojn de la Esperantistaj kongre

so, tiom pli ke jam  diversaj fakaj 

societoj ankaŭ uzos tiun okazon por 

kunveni.

Oni do jam  ne hezitu. Por faciligi 

nian taskon, oni rapidu sendi sian 

aliĝilon. Niaj Delegitoj instigu siajn 

membroj montri al nia Asocio pru

von de intereso ĉeestante en la Augs

burga kongreso. Niaj distriktaj Dele

gitoj klopodu por arangi komunajn 

vojajojn al la kongresurbo. Nur per 

ĉies penado kaj helpado ni atingos 

grandan rezultaton.

Ni kun konfido adresas tiun 

alvokon al la Esperantianoj kaj 

ne dubas, ke ili favore respondos ĝin 

per faktoj, t. e. alveturante Augsbur

gon en kiel eble plej imponanta

anaro.

U. E. A.

SOCIA VIVO

E K S P O Z IC IO J

Ekspozicio de Mahometana arto 
Mŭnchen 1910

Kaŭze de la pretigota « Ekspozicio Mŭn

chen 1910 », kiu alportos precipe majstrajn 

verkaĵojn de mahometana arto, sajnas 

konvene pripensi, kio estas komprenota 

kiel mahometana arto kaj kiujn fakojn tiu 

ĉi arta kaj kultura epoko, nur iomete 
konata, enhavas.

Ofte oni trovas la opinion, ke lan Ekspo
zicio Mŭnchen 1910 » estas precipe tapiŝa 

ekspozicio. Tiu opinio estas karakteriza, 
ĉar ĝi certigas, ke vastaj rondoj ne sufiĉe 

taksas la multtlankecon de la mahometana 
arto. La laiko konas el la artobjektoj de la 

Oriento per sia propra rigardo nur la pro- 

duktajojn de la tapiŝa arta industrio kaj 
sekve precipe havas la opinion, ke tiu arta 

branĉo reprezentas la tutan mahometanan 
arton.

Certege la fabrikado de multkostaj tapi
soj kaj silkaj ŝtofcj atingis jam en malno

vaj tempoj en la Oriento tian -gradon de 

perfekteco kaj beleco, kian neniu alia 

lando superis, kaj la multekostaj produk

tajo} de la orienta tapiŝfarado sendube 

formos ĉefan allogilon de la « Ekspozicio 

Mŭnchen 1910 », kiu ankaŭ klarigos tiuri

late, montrante kiel diferencas la belegaj 

artobjektoj, kiu (escepte malmultaj ekzem
pleroj) trovigas nur en Oriento, kontraŭ la 
plimulto de la« Persaj tapisoj >» elmetitaj en 
la paradaj fenestro kaj la salonoj.
Sed la mahometana arto nemci estas tiel 

unuflanka, ke oni estus rajtigata konsideri 
la ekspozicion de majstraj objektoj de 

mahometana arto resume kiel tapiŝan 

ekspozicion.

Ni elprenu foje la aliajn plej gravajn 

artbranĉojn; jen estas citota la miniatura 

pentrarto, la keramiko, la armila kaj la 

metala industrio ; jen ni trovas tiajn man
pentritajn manuskriptojn de malofta be

leco, amplenajn librobindojn kiaj neniam 

estas viditaj en Eŭropo, tial ke ili estis 

kaŝalaj en la monahejoj kaj stataj bibliote
koj. Ka delikategê de la ligno-kaj eburo- 

skulptajoj kaj de la lakofarajoj ne povis 

esti atingita de okcidentaj majstroj, kaj la 

orientaj metiistoj, kiuj malfaldas sian inte

resplenan kaj artan agemon, alportas la 

pruvon, ke en la nuntempo ankoraŭ la 

metio en Oranto trovigas sur tia alto, 

kian ni ne ĉiam estas kapablaj atingi.

La« Ekspozicio Mŭnchen 1910 «—kaj tio 

estas atentota — volas montri kaj alproksi
migi al ni arton, kiu estis al ni fremda teri

torio koncerne ĝia plena beleco kaj diver

sas. (li malfaldas al niaj rigardoj la Orien
tajn trezorojn, kies ekziston ni ne sciis, 

kiuj parte neniam estis publikaĵoj, sed kiuj 
simple estis konservataj kiel altaj sanktaĵoj 

en Ia moskeoj kaj monahejoj aŭ ripozis 

kiel familiaj heredajeroj en la kasteloj de 
la orientaj regnestro. Nur al la revolucio, 

kiu okazis lastatempe en la orientaj landoj, 
estas ŝuldata, ke tiaj trezoroj estis gajne

blaj por la « Ekspozicio Mŭnchen 1910 ».
Ne nur la fakisto, ne nur la artisto, ri

gardante tiujn ĉi majstrajn faraĵojn de 

mahometana arto, trovos, ke lia espero ' 
estas plenumata,sed ĉiuj, kiuj havas gojon 

je vera arto kaj komprenon je la antikvaj 

produktaĵoj de la landojkaj de la popoloj 
kies pompamo jam estas rakontata de la 
fabelaj « mil kaj unu noktoj » al ni en nia 

infaneco. Tiu ĉi fabellando malfaldas siajn 

trezorojn al niaj okuloj kun la proverbigita 

n orienta pompo » kaj nia spirito, admi

rante ilin, trovigos transportita enla fabela 

tempo de la kalifoj.
E.-C. L eo (luirtli).

La ekspozicio de motorboatoj kaj 
motoroj en Berlin.

Jen ili ĉiuj renkontigis : la sportaman

toj, kiuj dediĉas sin al la surakvaj sportoj, 

kaj la ingenieroj por motorfabrikado, kiuj

parte suldas sian ekziston al tiu fako de la 

sporto, parte interesigas speciale por Ia 

konstruado de motoroj. Okazis de la 19. 
Marto ĝis la 3. Aprilo la « Internacia Eks

pozicio por motoroj kaj motorboatoj, en 

la grandegaj haloj apud la « Zoo ». Tiuj 
haloj estas konstruitaj antaŭ kelkaj jaroj 

kun la celo, ke en ili trovu decan lokon 

metiaj, industriaj aŭ artaj ekspozicioj — 
kelkfoje tamen eĉ gajaj festoj kaj baloj. 

Sed al tiu lasta ekspozicio ne nur venis po- 
mile scivolaj Berlinanoj kaj germanoj, sed 

rimarkinda nombro da vizitantoj fremdlan

daj. Favorita de belega vetero, la ekspozicio 
esti vizitata de dek miloj da personoj, tiel 

ke La multaj tramveturiloj, Ia fervojo kaj 
la subtera tramvojo apenaŭ sufiĉis ilin al
konduki.

La ekspozicio entenis specialan sekcion 
por la aerveturada industrio, kiu estis eble 

plej admirata de scivoluloj kaj vizitata de 
aĉetantoj. Ekzemple estis vendata granda 

nombro da llugmotoroj al Busaj firmoj — 

pruvo ke oni dediĉas sin lie serioze al la 

aerveturada sporto. Tiu fakto estas tute 
komprenebla se oni konsideras, ke Ia uze

bleco de flugmaŝino kontraŭe al tiu de 

raŭtomobilo neniel dependas de ekzisto 
de stratoj sed sole de stacioj. Tiaj stacioj 

povus certe esti facile aliigataj en la vas-

Motorgiiveturilo

taj ebenajoj de la rusaj stepoj, pri kies 

grandegeco ni okcidentuloj apenaŭ havas 
imagon, sed kiuj estas la vere taŭgaj lokoj 

por praktika uzado de la flugmaŝinoj.

Eble en estonto netro malproksima efek

tivigos imago sekvanta : Giganta birdo, 

rondfluganta majeste super la stepo, do

nanta konstante signalojn, kiam parto de 
la tie paŝtantaj brutaroj ekgalopas, por 

serĉi nutrajon en alia loko — Jen 'gi pres

kaŭ nevidebligas en la sennuba tremanta 

aero, jen ĝi mallevigas por gliti fantome en 1 

alteco de nur malmultaj metroj super la 
tero, kvazaŭ ĝi intencus, kiel fabela rabo

birdo, forkonduki en senmezuran malprok
simon unu el tiuj kolosaj bovoviroj. Tiel 

gi ĉirkaŭflugas la brutaron multajn horojn, 

fine malleviĝante por repreni nutrajon por 

la motoro. Estas aeroplano, direktata de 

ingeniero kun kelke da helpantoj, kiuj dum 
veturado atente notas ĉion pri la stepoj 

superflugilaj kaj la brutaroj paŝtantaj sm

ili. Sed tio nur estas escepta uzo de la flug
maŝino. Generale ĝi servas por interko- 

munikiĝo inter la bienoj de la posedantoj 

kaj la domoj de iliaj mastrumantoj - en la 
pastejoj, ofte malproksimaj okdekon da ki

lometroj de lacentra loko. Aliaj aeroplanoj 
prizorgas la interrilatojn kun la urboj, kies 

malproksimeco post eltrovo de la flugapa

ratoj estas multe malpli malhelpa.

En veturilejo oni montras al ni nombron 

da motorglitveturiloj, kiuj en vintro ebli

gas sur la senfinaj ebenajoj veturojn de 

pli ol 80 km. hore.

Sed ni revenu al nia ekspozicio! En la 
sekcio por motorboatoj partoprenis pel

tro zorge fabrikitaj grandaj ja litoj kaj mo
toroj. La N. A. G. (Neue Automobil-Gesclls- 
chaft), kiu krom pasagerboatoj kaj divcrs- 

sistemaj motoroj elmontris motoron por 
flugmaŝinoj, kies tipo estas plibonigita el 

tiu, kiun \Vright originale uzis. ("lia pezo 

atingas ĉe 32 P. S., nur 90 kg. preta al funk

cio ; la konsumo de benzino malpliigis de 

300 gis 280 g. po P. S. kaj horo. Malgraŭ 

la alta prezo (3.500 *£) pluraj el tiuj maŝi- 

noj eslas vendataj. Multe da interesajoj 

enhavis la ekspozicio de la jalitkonstruejo 

De Oertz-Hamburg, la sama kiu en Februaro 

sukcesis flugi kelkfoje en la « Lŭnebur- 
gcr Heide » Malgranda jalito kun motoro de 

Daimler-Unterturkheim, cl mahagona li
gno kun rimarkindaj latunaĵoj, destinata 
por la persona uzo de la germana imperi

estro, incitis la atenton per la zorgemo, 

dedicita al gia interna arango. Apude tro

vigis fabrikajoj de la mondfama firmo Iti- 

cochet-Koechlin, cl Ncuillv (Francujo). La 
boato por vetveturoj kun loo P. S. Panhard 
motoro kaj la konstruo de tiu tipo atestis 

pri la zorgemo kaj spertoj de tiu firmo. 
En Ia granda halo trovigis ankoraŭ aliaj 
firmoj, ekr. Daimler k. t. p. kaj laŭlonge 

de la flankaj muroj la elmontrejoj por ila

roj, oleoj kaj aliaj materioj kaj objektoj, 
bela ekspozicio de Ia firmo por fakaj vestoj 

Ilertzog en Berlin; kaj la fakaj gazetoj pol
la aŭtomobila, motorboata kaj aerfluga 

tehniko.

En la dua halo estis rimarkinda Ia « ba

lono » Parseval II, konstruita laŭ la neri

gida sistemo, kies gondolo staris sur la 

planko.La motoro estas fabrikita de la firmo 

Daimler kaj turnigas, per ceno la solan tri
partan elastan ŝraŭbon, kies flugiloj estas 

kovritaj per Stofo. Kelkfoje ni audas la tur
nadon de elektra motoro kaj la zumadon 
«le ventilatoro, per ĝi funkciigata kiu de

vas replenigi de tempo al tempo la balonon, 

pendigitan per kvar potencaj rimenoj, kun 
aero, kiu eliras cl ĝia korpo malrapide 
sed konstante.

O. B ehgma\n (Charlo ltenburg).

(Daurigota).

G E O G R A F IO

Tra la lando de la Kasteloj (sekvo) (I).

Daŭrigantc nian vojagon, ni alvenas ĉe 
Amboise (Amboaz). Pri la unua deveno de 

tiu kastelo, nur legendojn oni scias.
Dum Ia XI» jarcento, ĝi estis la bieno de 

la potenca familio de Amboise, kiu donis 
al Franclando famajn generalojn kaj gloran 

ministron (kardinalo de Amboise). — Dum 

la regado de Karolo VII-1, estas kunigita 

kun la regaj bienoj, kaj ĝi estis la ofta res

tado de la kortego dum 150 jaroj. Ka

rolo VII' restarigis la murojn Lu

doviko XI» konstruigis la flankajon 

diritan « sep virtoj », pro Ia statuoj orna

mantaj gin. Karolo VIII», kiu naskigis lie, 

pligrandigis la kastelon, starigis la an- 

taŭajon kontraŭ la Loire (Luar), la belegan 

pregejeton « S1» Huberto •>, kaj ankoraŭ la 
du turegojn, kiuj ambaŭ enhavas veture

blan deklivon En la malnova rega gar
deno, oni vidas pordon, kontraŭ kiu Ka

rolo VIII», ekfrapinte sian kapon, faris al si 

mortigan vundon. Ludoviko XII» kaj Fran

cisko I» daŭrigis la konstruadon. Duni la 

regado de Francisko II», okazis la Amboisa 

konspiro kies haltigo estis sanga. Poste la 

kastelo farigis malliberejo por gravaj per

sonoj. Nun ĝi apartenas al la familio de 
Orleans, kiu organizis tie rifugejon por 

siaj maljunaj servistoj.

Chenonceaux. Se, forlasante la Loire, ajn 

bordojn, ni iros al la Sudo, ni trovos, tra 

rivero, originalan kastelon ; Chenonceaux 

(ŝenonso) estas konstruita sur Cher’o 

(Ŝer’o), dum la XVI» jarcento, anstataŭ- 

ante malnovan muelilon. Francisko I» 
acetis gin, Henriko II» donis gin al Diana 

«le Poitiers (Dian «le Poatie), kiu konstrui

gis la ponton kunigantan la kastelon kun 

la maldekstra Cher’a bordo. Post la morto 

«le Henriko II». Katerino de Medicis (lia 
edzino) akiris gin, kaj «Ionis interŝanĝe la 

kastelon de Chaumont. Tie, ŝi faris mirin-

(1) Ni rememorigas ke la Esp. Grupoj de lia 
interesa regiono projektis karavanon sub la 
auspicioj de U. E. A., lra la Lando de la Kas
teloj. La programo kaj ĉiuj detaloj estas sen
page riceveblaj el la Centra Oficejo ile U. E. A.

dan muzeon, kaj konstruigis sur la Diana 

ponto duoblan galerion, kaj starigis la ku
polojn de la antaŭa korto.

Interne de la pontkolonoj, kiuj subtenas 

la kastelon, estasla kuirejo, la malliberejo, 
Ia regina banejo, k. t. p...

Post la morto «le Katerino, la kastelo 
estis Ia bieno de multaj intersekvaj bicn- 

ueloj. Nun gi apartenas al S« Tcrrv (Teri).

Finita estas nia vojago. Tro longa gi 
estus se ni devus viziti ĉiujn intercsindajn 
kastelojn de tiu lando.

La Kongresurbo de la Sesa (sekvo).

Iomete apudflanke de la urbo estas re
giono tre vizitinda, kvankam tute ne mal

facile atingebla, sed tute ekster la kutima 
programo de la ordinara vojagantoj ĉar 

turistoj Iau eŭropa signifio tie ĉi ne ekzis

tas. Sufice malproksime «le la civitana vi
vado kaj aga«lo, sur bela monteto en la 
apuda Brookland, kuŝas en solene trank

vila ĉirkaŭajo la sanktejo de la kapucenoj, 

la monahejo, eble la sola instituto tiuspeca, 

en la Unuigitaj Statoj. Se la monahejo kap
tas Ia scivolon de la fremdulo, certe ne es

tas pro ĝia lukso, aŭ pro la majesteco de 

la konstruajo, ne, ĉio estas tie pli modesta 
sed adorinde Carma kaj ripozege trankvila. 

Vere gi meritas la laŭdojn kiujn gi ricevas 

egale de poeto kaj romanisto. Tiuj kiuj 
unufoje vizitis ian ajn parton «le la kapu

cena domo, al ĝi ĉiam estos forte alloga
taj. Oni ja ne devas plene priskribi la Car

inoj n de tiu ĉi loko, sed gi meritas esplo

radon. Preskaŭ tute izolite kuŝas la mona

hejo en Cirkauajo dum tii sezonoj orna
mata «le vgrdtapiŝita montetaro, kies pen

trinda vidajo ĉarmasla vizitantojn kiuj, ju 

pli gin vidas, «Ies pli ĝin amas. La freŝa 

aero portante la ozonon de apuda arbaro, 

kiun oni enspiras, la belaj vidajoj, la gra
ciaj konturoj dela «irkauaj montetoj, kiujn 
oni rigardas, estas bonega rekompenco de 

la promeno. La leganto sekvu min por vi

ziti la lokon. Post duono da horo de vetu

rado ni forlasos la elektran tramon Cc 

Brookland, kaj laŭiras unu el la ombrotlo- 

nantaj alirejoj kiuj kondukas nin al la loko 

de la sanktejo. Unu el la vojoj estas 
multespaca veturejo, la alia kiu estas 

la plej ŝatinda, precipe en la dumkongre
saj tagoj, estas vojeto kiu agrable serpen

tumas tra ombroza arbareto. Nur kelkmi

nuta irado estas necesa por atingi la sopi

ritan celon. Elirinte el la arbareto, oni ek

vidas konstruajon tute blankan, meze de 
vastejo kiu aspektas tiel diverskolora kaj 

en la dumkongresaj tagoj donos molajn 

ripozejojn nenie egalecajn. La sanktejo 
kaj vastejo apartenas al la ordeno de la 

kapucenoj. Gi estas konstruita laŭ stilo de 

la sanktejo en Jerusalemo. Spite la ekstera 

simpleco,interne ĝi estas belega kaj solene 

impresiga vilajo. Preskaŭ îposttag
meze, je la tria, oni povas alidi la solenajn 

sonojn dela monaheja sonorileto, kaj multe 

da piuloj, ĉu katolikaj, ĉu nekatolikaj, ari

gas por ĉeesti la vesperan predikon. Eĉ 
dum la varmega sezono Ia navo de tiu ĉi 

pregeja amplekso estas komforte malvar

meta. Simpleco, nenio krom tio, karakteri

zas la intcrnajon. Estas stranga aspekto 
ekvidi la nudpiedajn monahojn tien kaj 

ien senbrue, senvorte fari tion kaj plenumi 

tion ĉi, la tuta ĉeestantaro trovigas en emo
cia kaj piecema prego. La anaro de tiu ĉi 

ordeno estas vestita per brunkoloraj kite

loj kun kapuĉoj. Cu somere, Cu vintre, ili 

surportas sandalojn ; spite tio oni ilin no

mas nudpieduloj. Post Ia posttagmeza pre

diko unu el la anaro afable kondukas la 
vizitantojn malsupren tra la volvitaj ĉam- 

bregoj kaj subtcretagoj, kie trovigas multe 

da sanktaj signoj, interalie, la ejo de Bet
lehemo kaj la mangujo kun la sankta infa

no. La nudpiedulo je unutona voĉo kaj je 
mallevitaj okuloj «(onas la necesajn klari

gojn kaj respondas eventualajn demandojn 

je iu ajn kulturlingvo (Cu Esperanto estas 

konata tie ĉi la korespondanto de « Espe

ranto» gis tiam ne esploris, sed certe li bal
daŭ profitos la okazon por certigi al si pri 

tiu lingvodemainlo). La duonlumo en la 

koriiloroj, la solena silento en la Cambroj, 

la unutona voĉo «le la komlukanto, la sen

brua mova«lo de Ia monaho emociigas 
la koron kaj tre forte rememorigas la oka

zintajojn de antaŭ centoj da jaroj. En

penseme ni trairas la modelon de la sank

tejo de Jerusalemo. Forlasinte la subtere- 
tagon, la nudpiedulo silenteme nin kondu- 

kas al la loko kiu apartenas alla spirita kaj 

la monduma vivo. Estas la laborejo, akce
ptejo kaj vemlejo de la monaiioj. Jen vidi

gas multe «la iloj,amaso da libroj kaj beni
taj rozarioj, sed antaŭ Cio ili enmanigas al 
ĉiu vizitanto la broŝurojn, la traktajojn 

kiujn ili tute vendistmanierepriskribas kaj 
rekomendas kaj tute senbezone akcentigas 

la prezon de la vendajoj. Ciu sumo enspe
zita estas ja por Ia subtenado de Ia mona

hejo. Notinde estas ke la monahoj pro

pramane elfosis la fundamenton kaj maso

nigis dagon post etago, parton post parto, 

gis la tuta belvida konstruajo estis tute el
finita. Ciuj cl ili metis sian propan parton, 

Cu masonisto, ĉu lignajisto, ĉu tegmentisto, 
Cu pentristo. Tute senlace ili laboradis, 

parte el kutimo, parte pro sia krommetio. 

Cu scienculo ĉugardcnisto aŭ floristo, ne
niam ili forgesas la sanktajn devojn je la 

meso frumatene kaj eldiri Ia pregojn je la 
konvenaj tempoj, ĉiam kaj Cie regas silen

to en la vastaj haloj. Ciuj ajn plenumas la' 

kutimajn sanktajn kaj de ili amatajn de

vojn; iliaj vizagoj respegulas pieman ekle
ziulan kontentecon.

B. F. SciiLBEiir (Del. \Vashington).

El Dalmatujo.

Landaj lingvoj en Dalmatujo estas la 
kroata-serba kaj itala. Kroatoj kaj serboj 

estas unu nacio kun «lu nomoj, tial la kro

ata kaj serba lingvoj estas sama lingvo. La 
diferenco estas nur ke la kroatoj uzas la 
latinan, la serboj la rusan alfabeton.

Krom tiuj lingvoj preskaŭ Ciu klerulo 

parolas la germanan, ĉar Ia plimulto stu
dadis gis nun en germanaŭstriaj universi

tatoj. En la lastaj jaroj precipe la juristoj 

studas ĉe la kroata universitato en Zagreb 
(K roa t ujo), kiu malgraŭ multaj klopodoj 

ankoraŭ ne akiris la plenan reciprokecon 
kun la aŭstriaj universitatoj.

Kvankam la kroatoj kaj serboj nombras 

iomete pli ol 5 0 0 .0 0 0 ,  tamen ili dividigas 
en 7 politikaj partioj. Inter liuj ĉi unu ha

vas tute demokratan fundamenton kaj oku

pigas je la progreso kaj bonstaro de la po

polo : la kroata progresema popola partio. 
Gi estas la plej nova — gi fondigis en 1905; 

dank’al gia sana bazo gi rapide disvastigas 
kaj Sajnas farigi la plej forta. Ĝi celas ne 

nur I-i plenan unuecon kun la serboj, sed 

ankaŭ sisteman alproksimigon al la dua 
landa elemento — al Ia italoj, por kunla
borado je la akiro «le Ia necesegaj kulturaj 

institucioj, fervoja kunligo kun la civilizita 
mondo kaj por la fina solvo de la dalmata 

problemo : ĝia aneksado al Kroatujo-sla- 
vonujo laŭ la historia ŝtatrajto de tiu ĉi 
triunua regno.

R u b ĉ i ĉ  (Dubrovnik-Ragusa).

A E R V E T U R A D O

London-Manchester per aeroplano

La premio promesita (100.000 Sni.) de la 
Dailg Mai! en novembro 1910, estas gajnita 
de la fama franca aviadisto Ludoviko Pan

man. Homo flugis de Londono al Manches

ter, distance unu de la alia je ĉirkaŭ 295 

kilometroj. La tuta civilizita mondo estis 
mirigita pro tia okazintajo, la plej granda 

kaj la plej maltimema enla nuna jarcento.
Ludoviko I'a ui lia n sur biplano Farman 

forlasis Hernion, apud Londono je la 5.30 

posttagmeze lastan merkredon, alterigis 
je la 8.10 vespere en Lichtfield, kaj post 
kelkaj horoj de bone meritita ripozo, je la 

4 . 9  matene li reflugis dum 123 Km. por 

atingi la celitan lokon je la 5.32. Entute li 
bezonis 4 horojn 2 minutojn por trairi 

proksimunie 300 kilometrojn, se oni konsi

deras ke «I u in foj e li perdis sian vojon.

La Dailg Mail promesis sian premion al 
iu homo kapabla flugi de Lomlono al Man- 

chester en 21 horoj, permesante du hal
tojn por plenigi la oleujon. Ludoviko Pau- 

Ihan sukcesis la aeran vojagon en 12 horoj 
kun nur unu halto. La premio estas do 

lia! Lia malfelica konkuranto S-ro C. Gra

ham \Vhitc ricevis kiel memorajon por sia 

bela, kvankam malsukcesa flugado poka
lon valorantan 1.000 Sni.

La du aviadistoj decidis forflugi cl Lon
dono je la plej oportuna momento. S-ro 

Graham Wliite profumle dormis kiam liaj 
mekanikistoj sciigis lin pri la foriro de 
Paulinan.

Ne perdinte momenton, li movigis sian 

motoron kaj tuj aerenaltigis sekvante sian 
konkuranton. Pro la mallumo, kaj precipe 

pro la vento, li estis devigata halti en 

Boade, proksimume 90 km. de Londono, 

je la sania horo kiam Paulhan haltis en 
Lichtfield. Ci tiu lasta do antaŭcnestis Ia 
alian bombadon je 91 km.

Estis surprizo por neniu ke la franco 

ricevis la 100.000 Sm. promesitajn.
Laŭlonge de la vojo, duni la nokto kiel 

dum la tago, la ŝoscoj inter la du urboj 

estis plenaj je automobiloj, ciklistoj, Ciaj 
veturiloj kaj amaso de piedirantoj, kiuj 

esperis almenaŭ ekvidi flugilon de la me- 

dcrnaj birdoj. Je la 4» matene, miloj «la 
homoj Cirka liestis la lokon, Ce kiu devus 
alterigi la aviadistoj, kaj multaj el ili pro 

nacia fiereco esperis la sukceson de sia 

samlandano S-ro Graham \Vhite. Lia mal
bona soîU>kaĵ l i a rezolucio provi gistino 
fari lfa vojegon Sorbi 5Vŝ‘7;f popolanTaljon ; 

Ciuj fefektive sciis lê.-meze de 1'nokfo li 
fo‘I a ii s Roade no r regaj n i la perditan teni-
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pon kaj alesti Lichtfield antaŭ la forflugo 

de Paulinan. Siaflanke, aŭdinte ke lia kon

kuranto estas jani survoje, la franco rapi

digis la arangon de sia masino kaj forflu

gis en la sama momento kiam la anglo 
estis devigata halti pro tro forta vento je

10 kilometroj de la urho.
Subite je la 5.30 iu cl la Manchesteraj 

rigardantoj ekvidis, per helpo desia lorno, 

birdegon alproksimiĝantan kun ega rapi

deco kaj goje ekkriis « jen, Paulhan ». 
Efektive kelkajn sekundojn poste, Pau

lhan, nun vidata de ĉiu kaj korege aplaŭ- 

data de la entuziasmigita popolamaso 

ronde flugis super la alirejo. En tiu mo
mento, neniu plu pensis pri la postlasita 

aviadisto nacia, sed kiel veraj sportuloj 

ciuj sincere gratulis la kuracan alilandan 

venkinton.
Paulhan alvenis rekte de super Man- 

chester, kaj post gracia duonkuris irado,

11 kviete kaj dolĉe alterigis en la loko di

finita de la organizintoj de la kurado. Saj
nis al la ĉeestantoj ke ili vidas marbirdon 

ŝvebantan sur la akvo; ili ne ŝparis sian 

admiron al la Franco. De ĉiuj flankoj ili 

alkuris al la loko kie li sidis, duonmorta 

pro malvarmo, sed kun feliĉa rideto en 
la okuloj. Policanoj kaj amikoj liaj tuj for

mis vivan protektan barilon ĉirkaŭ la ma

sino ; tre obeme la rigardantoj haltis, sed 

ekpostulis paroladon per la krioj « speech, 

speech ». La aviadisto tamen ne povis 

kontentigi ilin ; li estis tro kortuŝita pro 

tia bonveno, kaj tro laca pro la vojago. 

Nur unu vorto elfalis el liaj lipoj : « Dan

kon r>. Li certe ne esperis tian ovacion kaj 
ne povis sufiĉe ofte ripeti : « Kiel afablaj 

la angloj estas». Agrable surprizita li pre

cipe estis, kiam li ricevis specialan invi

ton por ĉeesti la privatan Cambron de la 

urbestro, kie kunigis por lin gratuli la 

ĉefaj civitanoj de la urbo. Sciiginte pri la 

decido de lia konkuranto, Paulhan ege 

bedaŭris ke li ne kapablis lin post sekvi.
Ne forprenante ion el la gloro de la ven

kinto, oni tamen devas konfesi ke la plej 
mirinda kaj kuraga parto de tiu duelo 

estas la flugado de S-ro Graham White 

inter Hoade kaj lia dua haltejo. Neniam 

antaŭe aviadisto flugis dum nokto senluna 
kaj precipe en lando nekonata de si. Al la 

kuraco li aldonis veran lertecon, ĉiu spite 

la malmulteco de la gvidiloj en la nokto, 

t.e. la lanternoj laŭlonge de la fervojo, li 

trovis sian vojon kaj rekte alflugis al la 
celita loko. La fortega vento en la inter

montoj de Hugby ĝis Lichtfield, bcdaŭ- 

rinde, denove malhelpis lin atingi tiun 

lastan urbon.
Lia kuragplena entrepreno altigos lin 

gis la unua rango de la plej famaj avia

distoj kaj la spirito en kiu li ricevis la 

sciigon pri la sukceso de lia konkuranto 

metas iin ĉe la plej alta supro de la veraj 

sportuloj. Tuj kiam li aŭdis pri la ven
kinto, li komencis la aplaŭdadojn en lia 

honoro, kaj ekkriis: « Paulhan estas la 

plej fama aviadisto en la mondo; mi estas

nur lernanto. »
Kiu ajn estis la venkinto de tiu unua 

traaera vojago, li montris novan pason en

la progreso de la modernaj sciencoj.
1 b Paul B l a i s e .

La Aviada Semajno de Tours

La Aviada Semajno de Tours finigis mal- 

feliĉe kun vetero plej malbela kaj pluva. 
Tamen granda popolamaso ĉeestis tiun 

sportan eksperimenton kaj ni povas diri, 

ke pli ol cent mil personoj vizitis la avia

dan kampon. Jen la plenaj rezultatoj : La 

aeroplanisto plej bone sukcesinta estas la 
anglakapitano Dickson kiu flugis distancon

da 260 kin. 966 iuj. Li estas la venkinto de 

la Tours’a aviada kunveno. Poste, ni devas 

citi la nomojn de Chavez (147 km. 180), 

Metrot (93 km. 720), Molon (88 km. 840), 

Kuller (03 km. 700), kaj Duray (30 km. 460). 

Bedaŭrinde la vetero, kiu tiam estis tre 

malfavora, genis multajn ekflugojn kaj pro 

tio la ricevitaj rezultatoj estas despli ŝa- 

ti ildaj.

Ĉu vi jam sendis vian Kongres-ali- 
ĉfilon? Se ne, rapidu tion fari.

IDEOJ & FAKTOJ

La malgrandigado de 1’enloĝantaro
en Francujo

La milito kontraŭ la malgrandigado de 

1’franca Chlogantaro okupas ĉiam pli kaj 
pli la publikan opinion en Francujo; 

la ĉiutagaj jurnaloj, multaj revuoj 

aperigas ĉiam novajn faktojn pri ĉi tiu 

temo. Tiel raportas medicina jurnalo, ke 
en Ia jaro 1767 abato Jaures eldonis libron, 

en kiu li antaŭdiris la malpliigadon de 

1’enlogantaro en Francujo, kaj li supozis ke 

la malutilaj, malbone edukitaj kaj komun- 

dangeraj fraŭloj estas la ĉefa kaŭzo por 

tio. En tio ĉi certe estas parto de vereco 

ankaŭ por la estantaj rilatoj.
Sed oni konsideru cetere ankaŭ la aliajn 

faktojn. De dek jaroj la malmultigado de 

la naskigoj daŭradas malgraŭ ĉiuj pena

doj, malgraŭ la belaj sukcesoj, kiujn mon

tras la milito kontraŭ la mortado de la 
infanoj, malgraŭ la konfesindaj plibonigoj 

de la higienaj cirkonstancoj en la urboj 

kiel en la vilagoj. Oni konvinkigis, ke la 

vera kaŭzo de la malbono ne ekzistas en la 

infanoj, sed en la gepatroj, en la edzeco 

mem.
Fakte estus nenia trograndigo serĉi 

ekskluzive la kaŭzon en la malfacileco de 

la vivtenado, en la malegala disdono de la 

teraj bienoj, unuvorte en la mondemando. 

ĉar en la realeco la mezaj klasoj sin mon

tras pli senfruktaj. Ĉe riĉaj kaj malricaj 

oni trovas ankoraŭ hodiaŭ multajn infan- 

riĉajn familiajn; ĉe la riĉuloj, ĉar ekzistas 
ĉiuj kondiĉaj por la prosperado de la infa

noj ; ĉe la malriĉuloj, ĉar la penoj de la 
baraktado por la ĉiutaga pano ilin mal

proksimigas de la distroj de la moderna 

civilizacio, la feliĉo ĉe la hejma fajrujo 

voloras por ili senfine pli ol la multego da 

publikaj plezuroj.
La teatro, la kabaretoj, la sportfestoj, 

k. t. p., estas la difektigi! kaŭzo, tie ĉi la 

nesatigebla egoismo detruas la familiajn 

ligilojn. Tio trafas aparte la mezajn klasojn, 

ĉar mankas al ili la puŝo por la ŝparado 

aŭ la neceseco por tio Sajnas al ili super

flua. lli disponas pri kelkaj rimedoj kaj 

jii i certa klereco, kiuj ilin pusas serĉi la 

guon de la plezuro; sed ili ne disponas pri 
sufica morala prudenteco por alte taksi la 

valoron de la devo al la familio kaj la Stato. 

Kontraŭ tio helpas nur la limigo de la pu

blikaj plezuroj, la malpermeso de certaj 

tcatraĉoj kaj amuzoj, la milito kontraŭ la 

kabaretoj kaj iliaj helpantoj. Oni tial povas 

saluti sincere, ke la eksdeputato Gauthier 
starigis proponon enla franca Parlamento, 

kaj ne timis malkovri la verajn faktojn.

Malgranda ekzemplo trovu ĉi tie lokon. 

Kuracisto Jus publikigis libron pri urbeto 

en Gascogne, kiu montras, ke la malpliigado 

de la naskigoj en la daŭro de 30 jaroj ko

respondas kun la plimultigo de la trin

kejoj, kun la malfermo de l’kazino 

kun la hazardludo. Malgraŭ la plibonigoj 

de la socialaj kaj higienaj cirkonstancoj, 

malgraŭ la floranta industrio, malgraŭ la 

ĉeesto de pluraj kapablaj kuracistoj kaj de 

inteligenta urbestraro, la nombro de la 
novaj naskigintoj plimalmultiĝas de jaro 

al jaro. Ĉe la komenco de la lasta jarcento, 

kiam tie la logantaro vivis ankoraŭ en tute 
malricaj cirkonstancoj, la logantaro estis 

cirkaŭ 3000 homoj kaj plimultigis gis la 

sesdeka jaro je 3.">00. Sed precipe post la 

milito kontraŭ Germanujo, jus je la tempo 

kiam la socialaj kaj higienaj cirkonstancoj 

komencis plibonigi, komencis ankaŭ subite 

la malgrandigado de la logantaro, kiu nun 

progresas en timigebla maniero. En la 

jaro 1871 la logantaro atingis la nombron 
2000, la milito postulis multajn oferojn. Sed 

en la jaro 1895, t. e. 14 jarojn pli malfrue 

sin trovis nur 1277 logantoj, kvankam 

okazis nenia sentebla elmigrado. Nature 
kun la pliigo de la trinkejoj multigis ankaŭ 

la mortokazoj kauzitaj per la alkoholismo, 

sed la malmultigado de la naskigoj sin 

montras klare el la registroj.
Sed la malgrandigado de l’franca en

loganta™ ankaŭ generale trafas tutan 

Francigon en la plej alta grado. La statis

tiko donas por la ses unuaj monatoj de 
Ijaro 1909 la nombron de 398.710 naski

gintoj kaj 426.913 mortintoj; tiu fakto estas 

identa kun la koresponda malpliigo de 

1’enlogantaro. Preskaŭ ĉiuj departementoj 
en tio partoprenas, nur la norda parto 

faras malgrandan escepton. Versajne pro 

tio, ke tie ĉi la milito por la ĉiutaga pano 

necesigas la tutan forton de 1’popolo. Ali

parte la departementoj C6te-d’Or kaj 
Vonne montras la plej fortan malgrandigon. 

En la citita tempo la logantaro de la du 

departementoj Cote-d’Or kaj Vonne la 

malpliigo estis kune 2861. Se tiu ĉi krizo 
daŭradas tiel, oni povas facile kalkuli, ke 

en la daŭro de pluaj 150 jaroj tiuj ĉi re

gionoj cstos tute senhomigataj.

Tiu ĉi penso, tial malkuragigas, ĉar la 

rigardo al la estinteco pruvas ke la logan
taro de Francujo iam pliigis en gojiga ma

niero. La urbeto Montbard en Bourgogne 

montris en la jaroj 1765 ĝis 1774 pliigon de 

logantaro da 2337 gis 2512, en la sama 
tempo okazis 175 edzigoj, kiuj produktis 

po 6 infanoj. Aliaj urboj en Bourgogne 
ekzemple Semur, Vitteaux, Saulieu prezen

tas la saman bildon. Hodiaŭ naskigas en 

Bourgogne proporcie je la logantaro malpli 

da infanoj ol en la tuta teritorio de Fran
cujo.

Nenio klarigas pli bone ol tiu ĉi fakto, 

ke la dangeroj de la sociaj cirkonstancoj, 

ke la progresado de la civilizacia kunludas 
grandan rolon. La kontraŭpruvo sin tro

vas ĉe la elmigrintoj en Kanado kiuj vivas 

plej multe en simplaj, patriarĥaj cirkon

stancoj, kaj kiuj plimultigas en gojiga 

maniero.
Laŭ Dro A. D. T. B. tradukis.

E d . H i l t e b r a n d  (Sub-Del. 494-343).

Oficistoj kiel kunlaborantoj.

La Frankfurt urbestraro iras novan vo
jon por enkonduki plibonigojn enla urban 

administracion. Antaŭ kelkaj tagoj ĉiuj ofi

cistoj ricevis de la urbestraro leteron, per 
kiu ĉiu el ili estis petita konigi sian opinion 

pri plibonigo de la administracio, ĉiu ofi
cisto estas petata fari raporton kaj propo

nojn pri tio. La estraro pagos 250 § por Ia 

plej bona propono kaj multe da aliaj pre

mioj estos disdonataj.
Tiu ĉi nova sistemo estas tre rekomen

dinda, ĉar tiel la estraro aŭdas direkte la 

opiniojn de la oficistaro, kiuj ofte estas pli 

praktikaj ol tiuj de 1’estraro, malpli infor
mita pri ĉiuj detaloj.

I I .  F r i c h e  (Del. Frankfurt).

sesapi B I

Nieman », «Marta » k. c. Multaj el ili estas 

tradukitaj diverslingven.

De ni Esperantistoj la nomo de E. O. es
tas ankaŭ konata. La jus eldonita tradu

ko de D-ro Zamenhof de Aia verko Marta, 
La interrompita kanto de Kabe, noveleto, 
A. B. C. kaj kelkaj aliaj estas esperantigi

taj.Nido lasos al la esperantistaro jugi pri 
ŝi, kiu vere estis la « fiereco de Polujo ». 

Siajn lastajn jarojn E. Orzeszko travivis en 

Grodno (Rusa Polujo) kie ŝi la 5*" de Majo 

mortis pro kormalsano, je la 68:i jaro de 

sia vivo. La nomo tle Eliza Orzeszko longe 

vivos en la memoro de la homoj per la 
sorto forlasitaj, klos vera amiko ŝi ĉiam 

estadis.

S. S.

Homara Dataro

Junio. I* 1800. — D-ro Jenner unuafoje ek
sperimentas la variolan inokulon.

2. 1881. Mortas Emilo Littre aŭtoro cle la 
Leksikono de la Franca Lingvo. — 1882. Mor
tas en Kaprero G*o Jozefo Garibaldi.

•S. 1875. — Mortas en Bougival apud Parizo, 
komponisto Georgo Bizet, antoro de Carmen. 
'i. 1859. — Batalo ĉe Magenta, venko de la

N E K R O L O G IO

Eliza Orzeszko

Mortis unu el la plej famaj verkistinoj de 
la slava literaturo. Eliza Orzeszko. “-Filino 

de rica pola bienposedanto, ŝi naskigis 

je la jaro 1842. Sia patro, estis unu el la tia

maj polaj liberpensuloj, kies riĉa biblioteko 

certe grave influis la scienceman senton de 
la estonta verkistino. Post la edukado, ri

cevita kiel kutime, en monahejo, ŝi edzini

gis je samlanda nobelo. Dum la komen

canta socia movado de la (10-a jardeko. Sin 

komencis tedi la sencela kaj malplena vi

vo de la nobelaro, al kiu ŝi apartenis Iau 

sia naskigo kaj riceco: ŝi ekinteresigis pri 

la sociaj demandoj, forlasis fine la edzon 

kaj translokigis en bienon oferante sin plene 

al la literatura verkado al kiu ŝi restis fi
dela gis la fino de sia laborplena vivo. Sia 

verkaro, romanoj kaj noveloj, entute ĉirkaŭ 

GO volumoj, montras sian akran senteme
con al la suferadoj de la aliaj. Jen ŝi en
kondukas la leganton en vilagon, montrante 

al li la mizeran vivon de popola kampara- 

nulo, jen ŝi fariĝas apostolo de la suferanta 

izraelidan, jen ŝi rakontas pri la maldol
ca vivo de la virino. E. Orzesko ne konis 

naciojn, jen kial ŝia morto estas egala per

do kaj por la poloj, kaj izraelidoj kaj por 

la rusoj, kaj fine por ĉiuj, kiuj konis Siajn, 

verkojn. Siaj ĉefverkoj estis: « Meer Joze

fovi », « Chama », « Eli Makover », « Nad

franca-sarda armeo, Sur la Aŭstr ianoj. — 1783. 

Supreniro de la unua aerostato.

5. 1816. Mortas en Napolo komponisto Johano 

Paisiello. — 755. Mortas Sankta Bonifacio 

(VVinfried) apostolo de la Germanoj, naskiginta 
en 680* en Kirlon.

6. 1533. Mortas en Ferrara poeto Ludoviko 

Ariosto. — ‘1606. Naskigas en Rouen poeto 

Petro Corneille. — 1861. Mortas en Torino Sta
tisto Kamilo Cavour.

7. 1738* — Mortas en Parizo markizo Antono 
Du Chatel Crozat el Tolozo, fondinto de la Ko

lonio Luisiano (Kanado).

8. 1889» — Inaŭguro de monumento al Gior

dano Bruno en Romo*

9. 1885. Paco de Tienain inter Francujo ka j 

11 inujo. Tiu ĉi lasta forlasas Ia regecon de 

Anamo kaj Tonkcno.

10. 1580. — Mortas portugala poeto Lu izo el 
Comoens aŭtoro de Os Limado*«
11. 1742. — Paco de Breslau intere Prusujo 

kaj Aŭstrio. — 1294. Mortas Rogerio Becon, 

elnomita la Admirinda Doktoro.

12. 1872. — Inaŭguro de la unua fervojo en 

Japanujo.

18. 1839. — Mortas poeto Jakobo Leoparda 

— 1231. Mortas franciskano S-ta Antono el Pa- 

dovo.

14. 431. — Ecio detruas Ia soldataron de 

Alilo apud GhAlons.

15. 1530. — Papo Leono X ekskomunikas 
Luteron kaj kondamnas Ia ;*0 artikolojn. — 

1600. Bandi malkovras la fosforon. — 1844. 
Mortas angla poeto el Olasgovv Thomas Camp

bell.
A* Fe l l i n i .

Vi ĉiuj uzantaj Esperanton
Ne forgesu legi nian 4"» pagon 

kaj konsulti la anoncojn por viaj aferoj

Lia p a k to j
:l Majo. B a r c e l o n o . — Franca aviadisto de 

Lcsscps falas el alteco da 100 metroj kaj restas 

vundata*

3 .  (Re n o v o . -*■* loaŭguro de nada Kongreso 

de J urna listoj.

K r i s t i a n o . —Solena enterigiro de Bjoernson.

4. K a r t a g o  (Kostarika). Terura tertremo 

detruas la urbon.

5 .  It a l u j o . — Oni solene rememorigas eo la 

tuta duoninsulo la 50-an datrevenon de la forve

turo de la 1.000 militistoj de Garibaldi.

6. L o n d o n o . — Mortas Edvardo VII, rego de 
Anglujo.

8. R o m o . — Mortas poetino Viktorio Aga- 
noor. Deputato kaj eksvicministro Ponapili mem

mortigas sin por ne postvivi amegatan edzinon.

FELIETONO DE « ESPERANTO »
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LA KATO
de Dro Johano RAJBERTI

Mia Katino kaj Su-Mifiaelo (29 septembro)

Ankaŭ mi posedis katinon en la feliĉaj 

tagoj de mia juneco: ho rememoro I Si 

estis tipo de beleco kaj de inteligenteco. Ŝi 

havis tian gracion, tiajn elegantajn manie

rojn, konvenecon kiel regino, por ĉion 

diri, ŝi estis le Kleopatro de la Katinoj, eĉ 

la Semiramiso ĉar efektive ŝi Mito fi lidlo 
in sua legge (Dante) (ĉiun kapricon ŝi igis 
permesita laŭ sia lego) kiel la antikva 
virino el Babilono kaj ne povis esti 
alie, se pro la granda amemo al Si de la 

tuta domanaro, ĉia Siavolo estis plenumita, 
ĉia kaprico admirata, kaj ne punata. 

Tamen tie ĉi mi ne intencas dikti Sian 

nekrologan ; kvankam ĝi estos pli interesa 

ol multaj, kiujn la gazetaro al ni donacas, 
rilatantaj personojn tute ne konatajn kiuj 

havas urgan bezonon morti por ke de la 

jurnalo oni sciu ke ili iam eslis vivintaj. 

Mi volas nur rakonti al vi la funebran ka

tastrofon... sed ni ne rapidigu la okazadojn.

Ni estis en la lastaj tagoj de septembro 

kaj mi devis transligi. .Iam plurajn fojojn 
oni pridiskutis hejme kiel transporti la 

katinon sen risko Sin perdi dum tiu grava 
malordigo. Ekzameninte multajn projek

tojn oni decidis ke la matenon de la 20» de 
septembro oni estus enfermonta Sin en 

cambro ; vespere oni estus Sin prenonta 

kaj portonta al la nova logejo.

Fine alvenis la tago de Su-Mihaelo, tiu 

tago timeginda por ĉiuj personoj kiuj pagas 

novan luprezon kaj vidas la malnovan me

blaron! difektigi. Apenaŭ je la matenrugo, la 

ĉambraro estis invadita de portistoj kiuj

komencis sian ruinigan laboron. La katino, 

terurigita de tia interpuŝo, malaperas. Mi 

malkuŝiĝas, kuras tra la Cambroj, Sin 

alvokas, Sin serĉigas tra la Stuparoj, en la 
korto, en la kelo, en la subtegmento, en 

ĉiuj truoj de la domo, kaj aŭdas ke ŝi 

rifugis sur la fojnejon. Tiam mi provizas 

je kolbastranĉajo kaj sekvigas min de la 

servistino kun la korbo, kaj alveninte ĉe 

l’pordo de la fojnejo diras: « ci restu ĉi tie 

silenta kaj preta, kiel la servistino do 

.ludita kiu atendis meti en la sakon la 

kapon de Oloferno », kaj mi iras antaŭen. 

Mi vidas ĉe 1’rando de la tegmenta fenes* 
treto, la katinon kun mieno plena je prio

kupo kaj suspekto, balancantan la voston.

Kaj ĉi tie, bonvolu observi unu cl la 

multnombraj fiziologiaj diferencoj inter 

hundo kaj kato. La hundo balancas la 
voston kiel montron de amikeco kaj gajeco, 

la kato pro enuo kaj morala maltrankvilo. 
La viroj je la fino de la pasinta (XVIII) 

jarcento forlasis propran harvoston : sed la 

tre malmultaj kiuj gin konservis gis niaj 

tagoj kiel maloftan monumenton, pro tia 

sola fakto ĝin lasi al si pendi inter la 

ŝultroj, ne eĉ ĝin movetante, donis 

heroan pruvon de malestimo al la homaj 

respektoj, de persisto en la antikvaj mak

simoj, de malamo al ĉiu novajo. Ho tiom 

granda kaj tiom malsama estas la elokven

teco de la vosto en malsamaj bestospecoj ;

Mi invitas Ia katinon apudveni al mi,sed 

vane; lni montras al Si la kolbastranĉaĵon 

kaj nenion mi ricevas; mi Sin ekalvokas 

per la plej amemaj, karesaj nomoj kaj 

» kompatinda Katinjo, kara Katineto, bona 

Katino, kaj pe. pe. pe... (I) » : spirajo per-

(1) Per lin Ci pe, pe, pe, nii intencus esprimi 
tiun specialan Honon per kiu oni o r d i n a r e  alvo

kas la katojn; s o n o  kiu, Aajnas ui ini, n e  eslas, 
tradukebla per iu kunmetigo de alfabetaj literoj. 
Se tamen la kleruloj en filologio kaj zoologio 

pensus malsame, mi fidas a l  ilia sagaca jugo 

kun la plej senlima k o n f i d o .

dita. Tiam mi decidas mem iri al ŝi, kaj 

nii cnjetas min en tiun fojnan maron 

metinte la kolbastranĉaĵon interla dentojn. 

Kaj nii kvazaŭ perdigis meze de tiuj vorti

coj de fojno, pro la granda deziro ridi de kiu 

mi estis atakata, pensante ke sammaniere 

Julio Cezaro savis siajn Komentariojn. 

Alveninte al la tegmenta fenestreto, la 
besto pro kortuŝanta ligilo de simpatio kaj 

konfido lasas sin preni; nii Sin premas al 

la brusto kun singardo kaj firmeco kaj 
ruligas suben sur la fojno, kiel mi povas, 

kun granda risko unge skrapctigi al mi la 

manojn kaj la vizagon, enfermas la kati* 

non en la korbon kaj ekkrias kun konten

teco : « La afero estas farita I » Oni iras 

tuj al la donio de familio, la servistino an

taŭen kun sia Sargo, kaj mi malantaue de 
ŝi malproksime kaj kun mieno de naive*- 

gulo.

Dum la vojiro estis brua miaŭado, kaj la 

personoj haltis, ridis,improvizisbravegajn 

jugojn, eĉ diris ke de tiu ungogratanta leporo 

oni farus stufitan viandon. Alveninte al la 

celo oni Sutas la katinon en la cambron 

difinitan al ŝi, oni ŝlosas, oni foriras. Ves

pere kiam iomete oni reordigis la aparta

menton nii revenas por rekonduki samma
niere Ia katinjon. Mi alprokimigas al la 

porto, akrigas la orelon, Sin alvokas pli 

foje kaj ne aŭdas eĉ la plej malgrandan 
bruon. Tiani mi malŝlosas tre singardeme 

kaj vidas... Ho spektaklo I mi vidas...

Sed ĉi tie nii haltas, ĉar Sajnas al mi 

legi sur la vizago de iuj la enuon, kaj la 
kulpigon Jeti tempon kaj spiron pri mal

gravaj. Mi estas malgoja ĉar nun alvenis 
la plej bona de la anekdoto, kaj kiuj volis 

alidi la finon tiuj devos resti kun scivolemo 
ne kontentigita. Nu por kiu volas filozo

fian kaj moralan sukon ni alvenu al rapida 

revuo de kelkaj virtoj kaj moroj de la 

Kato kun la praktikaj aplikoj al la homa 
vivo kaj tiel ni estos plenumintaj, kvan- 

kane nesufice, la apologion de nia prota

gonisto.

Moralaj aplikoj

Estas ne malpli laŭdata ol generale 
konata en la Kato tiu instinkto de 

delikateco kaj rava konveneco, per kiu ĝi 
volas jaluze kaŝi al ĉiu rigardo iujn natu

rajn mizerajn ; kaj se la homoj estus tiel 

komplezaj ĝin imiti en ĉi tio ni ne vidus 

plu ĉc 1’anguloj de la stratoj, ekster la 

drinkejoj, ĝis laŭlonge la pregejoj kaj 

super la plej respektindaj monumentoj 

tiom da malpuraĵoj. Konsiderante tiun ĉi 

naŭzigan malordon laŭ la sola vidpunkto de 

la civilizacio, oni dirus ĝin en niaj urboj, 

anakronismo ĉiutage pli markitan. La pu

blika kaj privata malavaremo mirinde 

kunhelpas en la veto ilin igi pli belaj, pli 

puraj, pli higienaj, kaj ni promenas sur la 
granitaj platŝtonoj, kaj ni vidas enkanalizi 

la malpurajn akvojn, la teron niveligi, 

la manietojn malaperi. Tie ĉi oni malfer

mas ombroliavan promenejon, tie oni rek
tigas oblikvan straton, aliloke oni plilargi- 

gas inallarĝaii kaj sensunan strateton ; ĉie 

kvazaŭ pro ensorbo, starigas fabrikejoj, 

domoj, palacoj, temploj plenaj je bongusto 

kaj eleganteco. Nun, tiom da beligoj de 

tiuj ĉi riĉaj urboj, kiuj Sajnas renovigintaj 

antaŭ la okuloj de la estanta generacio, kaj 
plifortigas gian patrujan fieregecon, kial 

ne inspiras ankaŭ al gi senton de respekto 

kaj genon ne ilin senhonorigi? Estas la 

respekto kiun kvazaŭ laŭistinkte, havas la 

infanoj kaj eĉ la idiotuloj al la festa vesto, 
al kiu, se eble, ili evitasla insulton de la ma

kuloj. Ordinare la arto kutimas difekti la 

naturellaborajojn, sed en ĉi tiu fako estas 

efektive la naturo kiu difektigas la arton. 

Karaj amikoj, se almenaŭ en tiu ĉi temo, 

kiu ne rilatas la fundon de la pasioj, vi 

prenos la Katon, kiel modelon, mi estos 

atingonta tre luksan frukton de mia

prediko.

M i l a n o . — Mortas romanisto kaj dramver
kisto Jeronimo Boveda.

9. L o n d o n o . — Oni anoncas en la stratoj p e r  

tradicia ceremoniaro la supreniron sur Ia tronon 
de Bego Georgo V.

1 0 .  B o m o * —Mortas fama iieiuiisto, senatano 

Stanisto Cannizzaro.

B e r l i n o . —  Alveturo de Hoosevell, invitita 
Ce la imperiestro.

L i o n o .  — Paulhanl flugadas je alteco de 840 

metroj super la urbo.

12. V V m te- IIa ven  (Anglujo). —  Eksplodo en 
karbo minejo : 188 ministoj restas enterigitaj.

13. Liono. — Aviadisto Michelin falas kaj 
mortas.

lo . Bomo. —  Admiralo Peary, kiu malkovris 

Iti nordan poluson faras paroladon en la Boma 
Kolegio pri sla esplorvoja^.

Perado. Inaŭguro de terkultura kaj indus
trio eksposicio.

A. T e l l i n i .

f*ro matiko de loko, ni prokrastas la 

aperon de la ESPERANTO-MOVADO 
gia la proksima N".

TRA Lifi MONDO
N ia Kongresurbo : A U G SBU RG

AugsbUrg estas unu el Ia plej malnovaj 

urboj de Germanujo, origina ron™ kolonio. 
Gi havas riĉan historian estintecon kaj 

ludis gravan rolon en la mezaj centjaroj, 

tempo de renesanco kaj reformacio en 

politika kaj kulturhistoria rilato.

La flora tempo de Augsburgo, en kiu la 
Augsburga brilego estis proverba, estas 

karakterizata per la alteco, kiun atingis la

tiama artvivado. La granda arta estinteco 
donis al la urbo ĝian stampon kaj por ar

tistoj kaj artamantoj kuŝas en la miksado 

de antikva-novatempaĵo la ĉefallogajo de 

Augsburgo, la reciproka esenco de antikvaj 
kaj praantikvaj memoroj kaj monumentoj 

kun moderna Vivo donas rimarkindan 
Carinon al la atenta observanto.

De paŝo al paŝolaurbo montras elokven-

URBODOMO KAJ PER LACI I

tan montradon je la arta brilega tempo kaj 

prezentas antikvajn stratbildojn de surprize 

ĉarmplena kaj kurioza beleco, tute konvena 

plenigi la skizlibrojn kaj kajerujojn de la 
pentristoj kaj arĥitekturistoj kaj ĝojigi la 
okulon de la artkonanto.

Grandaj publikaj konstruajoj (urba donio 

kun ora ĉambrego 1620 de Elias Holi), be

legaj figurajfontoj de lTino de la XVI» 

centjaro, pompoplenaj malnovaj pregejoj 

kun gravaj artotrezoroj,interesaj malnovaj 
patriciaj domoj kun valorplenaj detalajoj, 

pentrindaj stratanguloj, pordegoj kaj rem

paroj kunigas sin kun grandaj placoj, be
legaj aleoj kaj modernaj stratoj.

Multan allogejon la artamanto trovas en

HERKULESA FONTANO

Trad. A. T e l l i n i .

(Daurigota).

la Beĝa Pentraja galerio, kiu enhavas i. a. 

ĉefverkojn de Burgkmair, Holbein, Ulrich 
Apt, k. t. p.), kiuj alie nenie estas trovataj 

en tia maniero. Multe interesa estas la kul

turhistoriaj kaj artmetiaj kolektajoj en la 

« Maximilian-Museum », en kiu estas pre
zentataj i. a. trovitaĵoj el la Augsburga 

roma tempo, produktaĵoj de la fama mal
nova Augsburga oraĵista arto. Bimarkinda 
estas ankaŭ la gravaj gravurata, monera, 

porcelana kaj stana kolektoj.
Oni povas trankvile certigi, ke Augsburgo 

estas inter la germanaj urboj unu el la plej 

interesaj kaj vizitindaj kaj ĉiu, kiu venos 

Bavarion, estus rigardonta la malnovan

« Augusta ».
Augsburgo, iani (1270-1805) libera re

gnurboj apartenas al la regno Bavarujo de 
post la Presburga paco (1806) kaj estas nun 

Cefurbo de la gubernio Selnvalon-Neuburg. 

Ĝi havas 100.000 enloĝantojn, el kiuj estas 

2/3 katolikoj, 1/3 protestantoj kaj ĉirkaŭ 

1300 izraelidoj. Krom tio Augsburgo estas 

ĉirkaŭata de popolriĉaj antaŭurboj kun 

entute 42.000 enlogantoj.

Augsburgo estas sidejo de multaj estra
roj kaj pasedas diversgradajn lernejojn, 

estas garnizonloko de 3 regimentoj kaj 
precipe grava industriurbo kun ĉirkaŭ 

80 fabrikejoj, Cefe por kotonoj, teksajoj, 

katunoj, fadenoj, m asinoj (tre grave !)ciro, 

alumetoj, horloĝrisortoj, biero, k, t. p. 

Ĉar la fabrikejoj kuŝas ekstere de la urbo, 

ili ne malutilas la arliitekturan aspekton 

de la urbo.
Kiel dirite, Augsburgo eslas unu el la 

plej malnovaj urboj de Germanujo. Jam je 

tempo de la imperiestro Augustus liaj 

duonfiloj a Drusus kaj Fiberius fondis la 

« Augusta Vindelicorum », kiu baldaŭ atin

gis altan florecon sub la nomo ««splendi- 

dissiina Bhietite colonia #. En la jaro 955 

gi estis sicĝata de la hungaroj. Cela defen
dado preeipe Ia « Sankta Ulrich », episkopo 

de Augsburgo (923-972)distingigis; sude de 

la urbo sur la a Sechfeld »' la hungaroj 
estis batataj je la IO-1 Augusta 959 de la 

tuta germana militistaro.
Sub imperiestro Friedrich Barbarossa 

Augsburgo farigis rega urbo kaj je la lino 

de la XIII-1 antjaro « libera imperiurbo » 

(rego Rudolf de Habsburgo Post 100 jaroj

de aristokrata regimento partoprenas 

la korporacioj je la administrado de la 

urbo kaj de tiu epoko progresis ko

merco, metio kaj arto. Augsburgo estis
mezpunkto de 1'komerco inter Italujo kaj

la nordo, inter la orienta kaj la nordokci
denta EŭropĜ.

La famaj Augsburgaj komercistoj Fugger 
kaj \Vclser regis la tutan monfofron, komer
cis kun ambaŭ Indujoj, la WcIser’oj pose

dis 1526 ĝis 1546 Venezuela en Sud-Ameriko. 
La imperiestroj Maksimilio I», kaj Karlo V», 

logis volonte en la Urbo kaj tiam oni diris : 

Venezia potenco,

Augsburga pompo,
Slrassburga pafilego,
Nuremberga spirito 

Kaj Ulma mono
Uegas In mondon.

Famaj artistoj kaj artmetiistoj vivis je 
tiu tempo en Augsburgo.

La mezpunkto de la spirita vivo estis la 

instruita urbskribista Pentinger (1465-1547), 

amiko kaj konsilanto de imperiestro Mak

similiano I. Baldaŭ la urbo sin turnis al la 

Renesanco, siajn plej belajn konstruaĵojn 
ĝi- Suldas al la arhitekturisto Elias Holi 

(1573-1646), la konstruinto de la belega 

urbodomo.
Estas konate, ke Augsburgo ludis gravan 

rolon duni la Reformacio persiaj iniperio- 
koncilioj de 1518,1530 (Augsburga konfeso), 

kaj 1555 (Augsburga konfesa paco). Dum la 

sekvontaj militoj la urbo multe suferis gis 
1703, sed poste komerco, industrio, scienco 

kaj arto, antaŭ Cio la artmetio floris de

nove. Precipe tabakfabrikado, teksado kaj 
la katunlabrikado, kiu en la jaro 1790 

okupis OOOO laboristojn, disvolvigis rimar

kinde. Kelke da jaroj post, la revolucio- 

militoj malutilis ree Ia urbon,kiu en la jaro 

1801» estis enkorpigata en la regolandon 

Bavarujo. Kiel membro de tiu ĉi granda 

kaj forta Stato kaj ankaŭ el propra forto, 

Augsburgo disvolvigis plej ĝojige; kvankam 

ĝi ne plu atingis la tiaman signifon por 

arto kaj artmetio, gi tamen farigis komer

curbo kaj per sia ĉiam kreskanta Industri- 
agado unu el la plej gravaj en sud-Germa- 

nujo. ĉio pruvas senlacigan agadon kaj 

kreskantan bonstaton I
W. Beid^ck (Del. U. E. A.).
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Komitato de V. E. A.
Per sia lasta rondiranta kajero la komi

tato de U* E. A. :
a) Principe aprobis la starigon de apro

bantoj (propono Rousseau) pagontaj I Sin.

jare minimume.
b) Aprobis la starigon de dumvivaj mem

braj (propono Stromboli) pagontaj 30 Sm. 

kaj fiksis la uzadon de ĉi tiu sumo.
c) Decidis proponi la aldonon de la vorto I 

« membroj » al § 20 de la Statuto.
La tfi antaŭaj proponoj cstos subme

tataj al la voĉdonado de la Delegitoj, per 

Oficiala Bulteno.

Financa komisiono.
En sia lasta rondirante kajero la Financa 

komisiono ekzamenisto bugelon de U. E. A., 

la proponojn pri dumvivaj membroj kaj

pri aprobantoj.

Komerca komisiono.
En sia lasta rondirante kajero la komerca 

komisiono Studis la regularon pri inform

petoj kaj diskutis diversajn demandojn ri

latajn al la plibonigo de niaj servoj.

Distriktaj kajeroj.
Kelkaj distriktaj rondirante kajeroj jam 

revenis fli lli. Ni petas, ke la estroj de la 

rondiro bohvolli ilin resendi al ni tuj post 
dua rondiro. En kelkaj distriktoj montri

gis, ke tro da personoj partoprenas en unu 

kajero; tial la distriktaj Del. devos de nun 

dividi sian distrikton je kelkaj partoj, en 

kiuj estos rondiranta kajero, tiel ke ne pli 

ol dek Del. partoprenu en ĉiu kajero,

Gvidilo de I'Esperantianoj
Ĉar kelkaj cl niaj membroj ne ankoraŭ 

bavas tre precizajn ideojn pri nia Asocio, 

ĝia funkciado kaj giaj servoj, ni preparas 
gvidilon de rEsperantiaho, senpage donota 

al ĉiuj niaj membroj, tiu gvidilo, laŭ Mo- 

nd-forniatŭ, enhavos Ĝiujn informojn pri 

U. E. A., tre koncize redaktitajn.

Citoj.
13. S-ro E. M. Pape, Del. en Chicano ne 

respondis oficialajn leterojn, ne sendis ra

porton (2® cito).
9. S-ro P. Schmitz, Vicdel. en Aachen, 

ne respondis oficialajn leterojn (2* Cito).

21. S-ro Hackman, Del. en Helsinborg> ne 
sendis protokolon (2a cito).
28. S-ro Huilen, Del. en Makluro. Plendo 

pro nerespondo al leteroj; ne respondis 

Bultenojn (2a cito).
29. S-ro Rasti, Del. en Fiume. Nerespon

do al informpeto; nesciulo de raporto (la 

cito).
30. S-ro Chevrot, Del. en Bourij. Neres

pondo al informpeto (I* cito). I

Eksigoj.
O- S-roMonko\vski, Del. en Czenstochoiva,

ne respondinte oficialajn leterojn kaj a- 
vertilojn, ne sendinte respondilon, estas I 
konforme al § 19 forstrekita cl la listo de

niaj Del.
17. S-ro Lacaille, Del. en Bagneres-de- 

Bigorre, ne respondinte oficialajn leterojn 
kaj avertilojn, estas, konforme al S 19» 

forstrekita cl la listo de niaj Del.

Etato de la membroj

Je la la de majo la etato de la membroj 

de U. E. A. estis jena :

Sumo je la 15* de marto 5.922
Novaj membroj (de 15 Marto ĝis

I Majo) ____I-ffi

Sumo de la membroj je la la de
Majo 6.975

Regula kreskado de la membraro:

Januaro 5.462

Februaro 5.649

Marto 5.922
Aprilo 6.553

Majo 6.965

sesa Kongreso ile Esperanto
Solena malfermo de S-ro Fred. Pu jula, pre

zidinto de la kvina Saluta parolado de D-ro 

Zamenhof, kaj salutoj al la kongresanoj de la 

registaraj delegitoj kaj naciaj delegitoj.

Dum la semajno,Ciutagaj generalaj kunsidoj, 

kunsidoj de Scienca Asocio, U. E. A., Lingva 

Komitato, kaj juristoj, kuracistoj, teozofoj, 

apotekistoj, vegetaranoj, publikoficistoj, fervo

jistoj, k. t. p.), disdonado de premioj al Ia gaj

nintoj en la Literaturo Konkurso ; propaganda 

kunveno, k. t. p. f;
Inter la amuzajoj neformala akceptado, kon

certo de la \Vashington Kolegio de Muziko, 

vesperprogramo de muziko, k. t. p., de Ksp.- 

istoj, paroladoj, league basebalo baseball game, 
internacia balo, k. I. p.
Vizitoj estos aranĝataj al la Kongresbiblio- 

teko, la « Blanka Domo », nacia Kapitolo, Tre

zorejo, Stata, Milita kaj Marmilita Konstruajoj, 
Muzeo, Smithsonian’a Instituto, k. t. p. Oni 
attkart faros ekskursojn per boatoj, tramvojoj, 

k. t. p. al Mount Vernon, Kaskadoj de la Poto- 

mako, Chesapeake Beach, Marshall Hall (en 

lunluma riverekskurso), Arlington Nacia Tom
bejo, Rock Creek parko, Zoologia parko, 

k. t. p.

Logado

La Organiza Komiteto volonte faron arangojn 

por la kongresanoj pri loĝado, k, L p. («e la 

hotelo « Arlington », trans parko Laforte kaj 

tre proksime de la « Blanka Domo », trovigos 

la akceptejo, k. t. p. ; en giaj grandaj haloj 
okazos kelkaj kunsidaj. En ĉi tiu hotelo la spe
cialaj prezoj estos la jenaj.

Loĝado sen mankado 2-4 Sm. por tago 

por unupersona ĉattibro. Loĝado kun man

kado : 6 Sm. por i persono en I ĉambro;
IO Sm., flor 2 personoj en I ĉambro. Kelkaj 

aliaj hoteloj donos pli malkaran prezon, sed ili 

ne estas tiel proksimaj de la kongresejo. Sed la 

komitato povas arangi loĝadon kaj manĝadon 

en bona hotelo po 4 Sm. tage. Aldone, la komi

tato ankaŭ arangas loĝadon kaj manĝadon cu

ERANTO-ASOCIO
A . )

UFORMILO

En la N0 de 5 aprilo ni skribis: « Nun 
rapide antaŭen al la sepa inilo I »* Ni ne 

kredis, ke tiun ciferon ni tiel rapide atin

gos. Ni nun senhezite diras: « Rapide an

taŭen al la oka inilo I »
FINANCA FAKO

Bilanco de U. E. A. je Ia i* de majo 1910
AI Ia Centra Kaso l\ E. A. Suldas
Lupago Sm. 8 40
Oficejaj elspezoj,korespondado,

materialo • 7504

Salajroj 78

Presajoj (cirkuleroj, gvidfolioj

k. c.) 4044

Papero, kovertoj IOI 20

Germanaj propagandaj broŝuroj 1442

Plua pago por insignoj I 20

Sumo 31870

De la Centra Kaso U. E. A. Havas
Kotizaj oj 11608

Esperantiaj entreprenoj 31

Gvidfolioj 77

Donacoj G(»4

Librejo : Venditajoj 88ol
Diversajoj (poŝtmarkoj neanko-

raŭ pagitaj k. c.) 2358

Sumo 34281

31870

Profito dum aprilo 24li

Kredita saldo la lan de aprilo 1.571(52 
i —

Kredita saldo la l,ln de majo 1.59573

La Financa Fakestro,
Th. Molche a u .

JUNULA FAKO

Servoj de Ia junula fako.
La Delegitoj kaj speciale konsuloj por 

junuloj estas petataj diskonigi la ĉi subajn 
petojn al la Esperantianoj de sia regiono 
kaj aflŝigi ilin ĉe la Esperanto-oficejo.

Mallongigoj
Adr» : adreso. Al.: dez» veturi al. T. : tempo.

O. : okupo. K. : kotidiĉoj. R. : Rimarkoj.

Junuloj, dezirantaj forkuri eksterlanden.
32. S-ro S. \Viiteck, I Tijari», kaj H. Ileron, 

10-jara; adr» : Podgorze (Galicio). Al. : Ger
man-aŭ Svisujo; T. 20/7 ĝis 15/9. O.: Kon

vena okupo,-eble komerca.
33. S-ro S. Suknarorski, istara; adr. Wa- 

dovice (Galicio). Al. t Svisujo, Tirolo; T. \ fĵ 
ĝis 30/8. O. : porskriba okupo.

34. S-ro B. Refon, 10-jara; adr. : Krakon) 
(Galicio). Al. t German-aŭ Svisujo. T.: 16/7 ĝis 

30/8 ; O. : Kampara aŭ arbara laboro.
35-36. S-ro A. Patosz, kaj T. Hal Alek. Adr. : 

Krakon) (Galicio). Al» \ len ajn \ T» : 1/7 ĝis 
30/8; O* : kontora laboro»
3r» S*-ro A» Podracki, jur. stud. Adr. : Gor- 

the (Galicio). Al» : Ital* aŭ Francion. T» de 
majo por tuta Jaro» O* » instruo de pola lingvo.

38. S-ro S. Kus, 17 jara; adr.: Bochina 
(Galicio). Al. i ienajn- T. : JJ7 ĝis 30/8. O. :
posta kaj telegr. manipulado.
39. S-ro T. Aschenbrenner, I/ jara; adr.: 

Bierzanoiv (Galicio). AL: Angl. Franc, aŭ Ger
manigon. T. : de i fi ĝis 30/8. O. : skriba aŭ 
facila laboro.

40. S*ro K. Flako\viez, >2 jara ; adr. : Kra
kon) (Galicio). AP. : por lerni germanan. T. : 
1/7 ĝis 30/8. O. : por ia ajn okupo.

Por ĉiuj supraj nomoj, la kondiĉoj estas voja- 

ĝelspezoj pagitaj kaj nutrado interŝanĝe de la 
laboro farota. Por ĉiuj, sin turni al S-ro Rud- 

nicki, Kopernikst, 17. Krakou) (Galicio).
41. S-ro W. de Lerber, stud. de klasika fi

lologio. Adr. *. Grancy 29, Lausanne (Svisu.) 
Al.: ien ajn (prefere Bri t- aŭ Germanigon). T. :

1/7 ĝis 31/10. O. : Guvernisto kaj lingviins
truisto. K.: Konvena salajro aŭ almenaŭ voja 

ĝelspezoj kaj poŝmono. R. : paro), france, Ksp., 

germane, angle ; jam estis guvernisto.

42» S-ro J. Ventura, 22*jara, scienclaboranto. 

Adr. : Roteros IO, Valencia (Hispan.) Al. : 
iun ajn urbon francan,, proks. Hispan. T. : 1/6

loĝejoj, pensionoj, k. U p. Estos multaj ĉambroj, 

bonaj kaj puraj, en sufiĉe bonaj lokoj, po8 Sm., 
semajne, kaj ankaŭ unu aŭ kelkajn mangujojn 

po IO Sni. semajne. Kompreneble oni povas 

loĝi ĉe la « Arlington », aŭ alia hotelo, kaj 

manĝi aliloke.
Skribu al la komitato se vi voias antaŭaran- 

ĝojn pri loĝado, kaj skribu klare kaj plene 

kion vi volas. La komitato penos plenumi viajn 
volojn. Adresu al la Sekretario, S-ro Edwin C, 

Reed, Chamber of Commerce, Washington. 
D» C. Usono.

Kartoj, Poŝkartoj, Kongresmarkqj
La kongreskartoj, kiu, enlasos la posedanton 

en ĉiun oficialan kunsidon kaj feston de la Sesa, 
estas nun aĉeteblaj de la Sekretario, en \Va- 

shington, kaj ankaŭ ĉe Ia Centra Oficejo, 51, 

rue de Clichy, Paris. La prezo de ĉi tiuj kartoj 
estas IO Sm. el kiu Ia duono estos redonata al 

ĉiu, kiu venos el alia kontinento ol Norda Ame

riko. La belaj kongresmarkoj estas nun aĉete

blaj po dudek 50 Sd po 100. La serio de 15 

Esp. poŝkartoj, de Washington’aj vidindajoj,

po 50 Sd.

Instrukcio pri la vojado de la Eŭropaj

Kongresanoj

A. — Babato sur Ia francaj fervojoj
La francaj fervojaj kompanioj konsentis ra

baton tfa 00 0/0 «t la prezo de ta vojado por iri 

al la enŝipiĝa haveno. Tiu rabato taligos de 25 
julio ĝis IO, septembro, (ii povos esti uzata, 

kotadiĉe ke la neiro okazu per ia teama vojo kiel 

Ia iro. Generale, oni ne povas halti dum la 
vq|aĝo escepte la le lokoj, kie okazas sango de 
kompanio*

Por uzi tiun rabaton ĉiu kongresano devos 

resendi, almenaŭ unu semajnon antaŭ la fiksita 

dato por la komenco de lavojaĝo, menditan, al 

la montrita adreso. Li rice vos interŝanĝe tiom 

da rabatfolioj, kiom de francaj kompanioj, kies 

fervojojn, li devos uzi. Per ĉiu rabatbileto, li 

devos aĉeti apartan bileton.

B. — Marveturaj kompanioj
Oni trovos ĉi-sube tabelon de la prezoj de la 

diversaj kompanioj esceptante eventualajn pos
tajn sangojn.

gis 30/9. O. : ia ajn, precipe instrui hispan
lingvo kaj matematikojn. K. : Vojaĝelspezoj 
kaj konvena salajro.

Intersango] de Infanoj

43. S-ro Sintv, vilaĝano. Adr. .* NVitor, p. 
Chocholovv (Galicio). Dez. : Knabon 19-jaran. 
Semi. : Gimnazianon 19-jaran. L. : Francujo 
aŭ Rusu ja Polujo. T. : 15/7-31/8. R. : En Tatra 
montoj, ekskursaj.

Personoj, akceptantaj eksterlandaj 

infanojn

44. S-ro Cerchova, lernejestrino. Adr. : Dtu- 
gastr. 37, Krakov (Galicio). De*. 2 knabinojn 
15-17 jarajn. L. : Saksujo. T. t 15/6-31/8. O. : 
konversacio kun knabinoj 6-10, resp. 10-1 'i ja
raj. K. : Ciujn vivrimedoj, event. duonon de 
vojaĝelspezoj.

Junuloj dezirantaj korespondi

45 Bejalev; 40 Korablinov; 47 Sopiro; '18 
Velejev; 49 Stokman ; 50 Kojikin. Adr. : la 
Vira gimnazio, Voroneĵ (Rusujo).

La Festoj.

Jen la listo de la diversaj festoj kaj amu
zajoj arangotaj dum la Augsburga kongreso:

Merkredo 27» vespere (dum kongreso de 
(i. E. A.) : gardena festo kun koncerto en 
Schliessgraben; iluminado.

Jando 28. vespere : Festeno de U. E» A.; 
amuzajoj en hotelo 3. Mohren.

Vendredo 29. vespere : Veturado al « IIo- 
chablass » el Augsburg per aparta vagonaro 
(kongresanoj senpage). Koncerto kun ilu

minado kaj arta fajrajo.
Sabato 30. ptmeze : Vizito de Turbo.
Dimanco 31. Ekskurso al la reĝaj kaste

loj de Neusclnvanstein.
Lundi I. vespere : Cabaret (Varieteo) 

kun balo.
Mardo 2. Gardena festo en la urba gar

deno kun koncerto kaj iluminado.

Tagordo.

La listo de la traktotajoj dum la kongro- 
so aperos en la venonta N«> de Esperanto» 
Laŭ la Kongresa Regularo, Ist proponoj de 

la Esperantianoj kiuj ne estos ricevitaj an

taŭ de la la de Junio ne estos esplorataj de 

la kongreso.
La laboro de la kunvenoj estos aranvala 

kiel sekvas : ĉiu kunveno estos dedicata al 
speciala fako. Ĝi cstos komencata per la 

raporto de la komitatano de la koncernata 

fako pri la laboro farita de lia fako kaj la 

estonta agado. Tiuj raportoj cstos subme

tataj al la aprobo de la kongreso. Poste 

sekvos la proponoj, unue de la Komitato, 
due de la Esperantianoj. Tiuj proponoj, 

rilatantaj al la servaro aŭ administrado 

de U. E. A., estos diskutataj kaj solvataj 
konforme al la Kongresa Regularo per de

ziresprimo, laŭ kiu la kongreso ĉu akcep

tos aŭ neakceptos la principon de ia pro

pono, ĉu resendos ĝin al la Komitato aŭ al 

la venonta kongreso por plua studo.
Krom demandoj interesantaj U. E. A., su

liĉe multaj kaj diversaj, estos ankaŭ kelkaj 

komunikaĵoj pri temoj koncernantaj la 
plifaciligon de la internaciaj rilatoj (ekz. 

poŝta tarifo, reformo de Irkalendaro, Mono- 

formato, k. t. p.). Pri tiuj temoj la kon

greso rajtas voĉdoni deziresprimon, kiu 

poste estos publikigata en la naciaj gazetoj 

kaj sendata al la interesatoj. Kelkaj tiaj 

komunikaĵoj estas promesitaj.

Aligoj. .

Ni petas, ke oni bonvolu rapidigi la al

sendon de sia aligilo por plifaciligi nian 
laboron. Aligilo estas sur la 3a pago de nia 

gazeto. La mendoj, kiuj ne estos akom- 

panotaj de la responda monsumo, ne cstos 

plenumataj.

Vojaĝoj.

En proksima N° aperos tabelo de la plej 

oportunaj horoj por veturi el la ĉefaj gran
daj urboj Augsburgon. La kongresanoj, 

kiuj dezirus veturi kune, renkontigos je la 
difinitaj horoj kaj tagoj. Ĉc la halturboj

Por ricevi Hipio koj n, laŭ la specialaj kondiĉoj 

montritaj, oni devas senpere interrilatigi kun 

S-ro Junot, 5, rue de Rome. Paris, kiu donos 
al la interesatoj ĉiuj informoj. Urge estas fari 
la necesajn klopodojn de nun, por ko oni estu 
certa ke restos sur Ia ŝipoj disponeblaj lokoj.

En Si pi g a j 
ligvenoj 

por New-York

Datoj 
de la 

foriroj

Mi mu /naj prezoj 
cle la lokoj 

cii la ^ambretoj
Kompanioj
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Guitard Line 
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Ekzista* aliaj rektaj iradoj al ûel̂ c, Mon

traa!, Boston, Philadelphia. Por detalaj infor

moj, sin turni al S-ro Junot, 5, rue de Rome, 

Paris. Neniu ŝiploko estos rezervita, sen antaŭa 

pago de minimuma sumo da 24 Sm. por ĉiu 

persono.

C. — Amerikaj fervojoj
La Loka Komitato de Washington klopodas 

por havigi al la kongresanoj rabaton el la prezo 

de ia vojago de la elŝipiĝa haveno ĝisVVashing- 

ton. La rezultatoj de tiuj klopodoj estos publiki
gataj gustatempe.

D. — Kolektivaj Vojaĝoj
La finno « Voja gea Pratiques » organizas 

kolektivajn vojarojn laŭ la jenaj vojiroj.

1-a vojiro
de la elektita haveno por la foriro de Eŭropo 

ĝis New-York, Philadelphie, Washington, reiro 

en Eŭropon.

Programo tra Le Havre
Sabato 6 Aŭg. Grupigo en Le llftvre, sur la 

sipo de Ia Kompanio a Transatlanti<|ue » (tre 

versajne « La Provence », unu el Ia plej belaj 
ŝipoj de tiu linio). Sabalo 13. Alveno en Nevv- 

York. — Dimanĉo 14. Alveno en Washington.

— Lundo 15. For. mat. por Washington. — 

De dimanĉo 14 ĝis sabato 20. Restado, eu Wa- 

shington |por la Kongreso. — Dimanĉo 21.

la turisma fako zorgos, ke ili ricevu la ne

cesan helpon de la Delegitoj kaj turismaj 
konsuloj.

Gvidlibreto pri Augsburg kaj Bavarujo 

estas en preparado; ĝi estas donata en 
Augsburg mem samtempe kun la kongresdo- 
kumentoj.

Esperantiaj Informoj

Bruselo. — Tuj post la Kongreso de la In
ternaciaj Asocioj S-ro II. Hodler faris ĉe ia 

Festhalo de Êkspozicio sukcesan franclingvan 
paroladon pri U. E. A., ĝia kompreno de inter

naciismo kaj giaj servoj. Partode tiu parolado 

aperis en nia lasta no. La lokaj gazetoj favore 

raportis pri ĝi.

Firenze. — Karavano de Bulgaroj, inter 
kiuj estis kelkaj Bulgaraj Esp.-ianoj, trapasis 

Firenzon kaj estis kore akceptita de Ia Del. kaj 

liaj helpantoj. En diversaj urboj la karavano 

uzis Ia servojn de U. E. A.

Innsbruck. — Universitata gvidfolio estas 

en presado. Imitinda ekzemplo.

Munĥeno. — Estis eldonita bela Esp. pros

pekto pri la Munkenaj kaj Oberam merga uaj 
festoj, disdonata al niaj Del.-Esp-of. fondigis.

Paris. — La 14 aprilo, S-ro II. Rodier faris 

antaŭ 70 Esp.-ianoj paroladon pri U. E. A. kaj 
ĝia nuna utileco. S-ro Privat resumis france 

tiun paroladon, atentigante pri la signifo de nia 
Asocio aŭkaŭ el la lingva vidpunkto. — Gvid

folio estas en preparado.

Saint-Etienne. — La grava gazeto « Le 
Chasseur Francais » publikigata je 150.000 ekz.
aperigis en sia Maja n° bonegan artikolon pri 

nia Asocio, verkitan de nia Vicdel. S-ro Pey- 

raud.

Okaze de la IH-a Kongreso de la Esp.- 

Rodana Federacio, la 19 junio, kunvenos en 

Saint-Etienne la Delegitoj de la distrikto sud

orienta Francujo. La kunveno okazos dimanĉon 

je 9 h. rue de la Bourse, I. (liuj Del. estas kore 

pelataj ĉeesti je tiu kunveno, kiu certe utilos 

por plimultigi la rilatojn inter ili.

ESPERANTIA VIVO

Naskiĝoj.
S-ro Lusilla, filo de S-ro F. Lusilla, Del. Co

rona*

Fianci ĝoj.
Oni anoncas la fianĉiĝon de S-ro Parolte, Del. 

Verviers, kun F-ino Dumortier. Esp-ianino Ver

viers»

Edzigoj.
S-ro G» Nallet, Del. Villefranche-s-S., kun 

F*ino II. Barbaroux, Esp.-iano. — S-ro E. 

Baca, Subdel. Saint-Gilles, kun F-ino Blanche 

Guillier» — S-ro jugisto Sokol kun F-inoJ. Ma

lenga* Eŝp.-ianino, Roznov.

Mortoj.
Ni kun ĉagrcno eksciis pri la morto de Ia pa- 

trino de nia sindonema komitatano S-ro Ĵ. 

Schmid, Del. en Berno. Ni sendas al nia sami
deano la esprimon de nia profunda simpatio. — 

F-ino Mario Oliva, Esp.-iano en S. Febli de 

Gu i xols»

Libertempoj.
S-ro P. Biinemann, Del. Patras, libertempas

en Norda Sicilio, Napolo, Brindisi, Corfu.
*
* *

GHA VA AVIZO

Ciuj Esperantianoj eslas pelataj informi nin 

pri la loko de sia somero libertempo.

REKLAMO
TARIFO

Unu pago . . S 240 I ,jg kolono . & 5 
Unu kolono . 40 I / / 6 _  % 2 ̂

1/4 — i IO I — • t-75

Rabato da io •/« Por 3 reklamoj> 25 ojo 
por 12 reklamoj ; So o/o por 24 reklamoj. 
Nenia alia rabato aŭ prezo konsentata.
Sin turni al la Administrejo, IO, rue dela 

Bourse, Geneve (Svisujo) au al la ĝene- 
ralaj agentoj : G. Garnier, 15, rue Mont-

For. mat. por Philadelphia. Alveno. Vizito de 
la urbo. kaj da la fama fabrikejo « Baldvving 
kaj K-o ». — Lundo 22. Vizito de Nevv-Vork 
en « fiar-observallon ». — Mardo 23. P. E. M. 

Knŝipiĝo, Foriro. — Mardo 30» Proksimuma 

dato de alveno en Boulogne-sur-Mer. Fino de la 
vojago. — Minimumaj prezoj : I* klaso tra Le 

Havre 580Sni. ; tra Boulogne 560. Meza klaso (I ) 

tra Le Havre 398, tra Boulogne 390, laŭ la 
ĉambreto, kaj kun ĉiuj elspezoj montritaj ali

loke.

2-a vojiro
Calais, Liverpool aŭ Le IJAvre, Quebec, Mon

traa!, La Saint-Laurent, Lasro Ontario, Akvo

faloj de Niagara, Albany, Hudson, Ne\v-York, 

Washington, Philadelphie, New-York, Bou

logne.

Programo tra Calais-Liverpool
Vendredo 29 julio. Grupigo en Calais kaj 

foriro por Liverpool. — Sabato 30. Enŝipiĝo.

— Dimanĉo 7 aŭgusto. Alveno en Kanada tra 

Saint-Laurent. — Lundo 8. Restado en Ouebec.
— Mardo 9. De Ouebec ĝis Montraa!. Vizito de 

Montrealo — Merkredo IO* Ekskurso sur la 

Saint-Laurent en Laschine. For. vesp. por To

ronto per la linio kiu bordiras la Saint-Laurent.

— Jaŭdo li. Alveno mat. al Toronto. Trairo 

de la lago Ontario. Alveno en Nicaragua por 
tagmanĝi kaj vizito de la akvofaloj. — Ven* 

dredo l i .  Ptm* Foriro por AI ba ay* —  Sabato 13.
S ipveturado sur'Hudson, sur la Etegaj ŝipoj 

de la « Day Line ». Alveno en New-York. — 
Dimanĉon 14. Alveno en \Vashington. — De 

lundo 14 gis sabato 20 restado en \Vashington 

por la Kongreso. — Dimanĉo 21. For» mat* 
por Philadelphia vizito de Va urbo. Vespere, fo

riro por Nevv-Vork. — Lundo 22. Vizito de 
Nevv-York en « car»observation ». — Mardo 23. 

Enŝipiĝo por Ia rreiro. — Merkredo 30. Proksi

muma dato de la alveno en Boulogne. — 1’rezo 
de la vojago, entenanta ĉiujn elspezojn montri

tajn aliloke tra Le HAvre, unika klaso 540Sto.; 

tra Calais kaj Liverpool la klaso /30 Sm. > meza

(I) La meza klaso konsistas el unua klaso sur la 
fervojoj kaj Aipo) en Ameriko kaj dua klaso por la 
tramaraj veturadoj.

martre, Paris; Presejo de Esperanto, lo, 
rue Amiral Roussin, Dijon (Francujo); ef
itaj G. Broerne, Wellington St.,Strand, Lon
don (Anglujo); Germana Esperanto-Librejo, 
Stcrn\varte, Leipzig (Germanujo); Traduka 
Oficejo, 6 Schleinitztr, Bromberg (Germa
nujo); Librejo Saharoj Tverskaja 29, 
Moskvo (Rusujo).

ESPERANTO estas la plej bona internacia 
reklamilo por ciuj komercistoj, industriis- 
toj financistoj, aferistoj,

Ĉar ĝi estas la plej legata el ciuj Esperantaj 
gazetoj,

Car ĝi havas legantojn en 44 landoj de r ter* 
globo,

Ĉar ĝi estas la oficiala organo de U. E. A. 
kaj estas uzata de ciuj Delegitoj, Konsu
loj , Esperanto-Ojicejoj.

Ĉar ĝi estas gazeto, kiun oni zorge konservas, 
kies tiun numeron legas ne unu persono, 
sed multaj, te la kursoj, grupoj, k. a.
A VIZO. — La Administrejo sertas en tiuj 

lokoj bonajn reklamo-makleristojn. Oni sin 
turnu al ĝi pri la kondi toj kaj pluaj inf or- 
moj.

Esperantianoj !
Ĉ ia m  m e m o r u  k e , k i a m  v i  p e ta s  

s e r v o n  de D e le g ito  d e  U . H . A .  v i  d e v a s  
s k r ib i  s u r  in t e r n a c ia  r e s p o n d - p o ŝ tk a r to  
a ŭ  s e n d i  m a r k o n  a ŭ  k u p o n o n  p o r  la  r e s 
pondo .

ANONCETOJ
TARIFO

K o r e s p o n d a d o . — Unu enskribigo § 0.30
(fr. 0.75).
PI = poŝtkartoj iIlustritaj; L = leteroj; 

PM = poŝtmarkoj.
P e t o j  &  P r o p o n o j  ; K o m e r c a j  r e k l a m o j . •—

Unu linio >i0 literoj : S 0.15 (fr. OAO).
Por ĉiuj anoncetoj, rabato da IO °/° por 

3 enpresoj, 25 “/o por ll2 enpresoj, 50 % por 
24 enpresoj.

Niaj abonantoj rajtas unu enskribigon por 
korespondado aii flulinian anonceton senpage.
NOTO. — C.ia anonceto estos sendata, 

antaŭ la 5" kaj 20" de ĉiu monato, al nia 

Administrejo, al la lokaj Agentoj aŭ Espe

ranto-Oficejoj. Pago per poŝtmandato aŭ 

internaciaj poŝtkuponoj.

K o r e s p o n d a d o

S a n  S e b a s t i a n  (Hispanujo). — F-ino C. Zflla- 
kain, str. Curuka I., PL — S-roj J. Arcelus, 

gral. Lersundi, 9, PK. — A. Tuduri. Delegito, 

PK. —J. Berdeje, Correos,. PK. — M. Urroz, 
Buen Pastor,PK.— Urrestarazu,telegrafos,PK.

— J. Urtavizkaja, Loyola, 8, PK. — J. Miner, 
Constitucion, 13, PK. — O. de Arri, Getaria,

IO, PK., kaj portretoj, sen koresp.

V o r o n e ĵ  (Rusujo). — S-ro D. Bzauda, stud. 

Dvorianska, 25, PL L. PM. — S-ro A. Rezu

mo v., stud. Pokrovski pfcr 3. PL I.

U f a  (Rusujo). — S-ro A.-A. Pereblan, Vali- 

vovskja, ui. 29, PI.

G e m o n a  (Hispanujo). — S-ro J. Coll-Turban, 

str. Pi Marga H, O, PK. L. PM.

L e i p z i g  (Germanujo). — S-ro Osvv. Panzer, 

Lindeneau, \Veissenfelserstr., 54, PM., PL — 

S-ro Hilssncr, Lindeneau, Guudorferstr., 48/2, 

PM., PL — S-ro O. Staacke, Lindeneau, Ĵo- 

sephstr, 9/2, PI. — F-ino Th. Wanninger, Lin- 
denau, VVeissenfelserstr., 54*, PL

A m i e n s  (Francujo). — S-roj Pli. Plantard, 

J. Dumoulin, L. Belanger, P. Anselme kaj L. 

Caron, stud. en la Normala Lernejo de instruis

toj, PK. (kun alilandaj gejunuloj).
L o n s - l e - S a u l n i e r  (Francujo). — S-ro Andre 

Joly, 34, rue des Salines, PI.

B u d a p e s t  (Hungarico). — S-ro Stefano Csiz- 

madia, VIII, Nagyfuvaros-utca, KHI, IO, PL

Buno (Aŭstrio, Moravio). — F-ino L. Odlozi- 

jikova, 3, Haberlcrovv, PM.

B o s k o v i c e  (Aŭstrio, Moravio). — S-ro B .  

Hybner, llavliĉkova tr., 39.

klaso 556 Sni. — La personoj, kiuj dezi

rus reiri per Sipo de la Compagnie generale 
transatlantique forirus de Nevv-Vork la jaŭ- 

don 25.

3* Vojiro
Kiu ebligas ankaŭ la Eŭkaristikan Kongreson 

de Montreal.
De la elektita haveno por la foriro ĝis Nevv- 

Vork, VVashiugton, PittslKmrg, I'Hudson, Alba- 

ny, Niagara, Lago Ontan», la rapidaj fluoj kaj 

Mil-insuloj de la Saint-Laurent, Montreal, (Jue- 

bec, Reiro en Francion.

Programo tra Le Havre

Sabato O Aŭgusto. Grupigo en Le HAvre, am

la sipo de Kompanio « Transatlantique ». — 
Sabato 13. Alveno en Nevv-Vork. — Dimanĉo

14. Alveno en \Vashington de la dimanĉo 14 

ĝis sabato 20. Restado en Washington por la 

Kongreso de Esperanto. — Dimanĉo 21. For. 

por Pittsbourg. — Lundo 22. Vizito de Pitt- 

sbourg. — Mardo 23. Forni, al Nevv-Vork. — 
Mernredo 24- Enŝipiĝo en Nevv-Vork por trairi 

sur Hudson. Alveno esp. en Albany. —Jaŭdo

25. De Albany gis Niagara. — Sabato 27. For

por Toronto. Trairo de la lago Ontario. — Di
manĉo 28. îpveturado sur la Saint-Laurent. 

Vido de la rapidaj fluoj kaj de la Mil-insuloj. — 

Lundo 29. Vizito de Montreal. — Mardo 30. 
Pini. Fo. por Quebec. — Jaŭdo 1« septembro. 

Enŝipiĝo por la reveno en Eŭropon. — Jaŭ- 
don li. Proksimuma dato dela alveno en Eŭ

ropo. — Prezo minimuma la klaso 700 Sni. 

Meza klaso 573 Sm»
Aliaj vojiroj, kun vizito de Vellovvstone Park 

de la Civito de la « Mormonoj » de la Rokaj 
Montoj kaj de Kalifornio estas ankaŭ studataj. 

Oni eĉ povas studi vojagon ĝis Japanujo, por 

tiel ebligi vojagon ĉirkaŭ la mondo. La pro
gramoj pri tiuj ekskursoj estos komunikataj al 

ĉiu persono, kiu tion petos de Ia tirmo Junot, 

Voiages Pratiques, 5, rue de Rome, Paris.
La prezoj supre montritaj enhavas Ciujn el

spezojn. nome : I-Marveturado, iro kaj reiro;

2-la veturo en vagonaroj kaj felpoj, la klasoj
3-la mangoj dum la vojiroj ; 4-ia transportoj de

B u d a p e s t  (Hungarujo). —S-ro Andor Lovas 
Andrassv str. 21, PI. L.

D a n z i g  (Germanujo). — F-ino Marg. Werch- 

kull, Grŭnervveg, 5 L, PI., L.

B a r c e l o n a  (Hispanujo). — S-ro Pedro Aguilo, 
str. Provenza, 135, PI. L.

%

H a r k o v  (Rusujo).—S-ino Julio Kuligino,20, 

Zmievskaja.

K o s t r o m a  (Rusujo). — S-ro N. Uspenskij, 
Vetluga, log. ('Jena Okrujnogo, Dek knabinoj 

el la fabrikaj kaj urbaj lernejoj, PI. (F-ino A. 
Sarapo v, 13 str. Mŝanska).

V a l e n c i a  (Hispanujo). — S-ro Jozefo Ven
tura, stud. Roteros, 10-12, PL

O l o m o u c  (Aŭtrio, Moravio). — S-ro F.-R. 
Krontil, PK., PI.

T h u re v  (Francujo, Sa6ne-et-Loirc). — F-ino 
Chŭtelet, PL L.

S a i n t - C h a m o n d  (Francujo). — F-ino Poulail- 
lon Francino, rue Victor-Hugo, PI. (kun ne 
francoj).

C h a t e a u - R e n a u l t  (Francujo).— S-ro Maurice 

Cottereau, 38,rue de Ia Republique, PM., PI.

S a i n t - C h a m o n d  (Francujo). —■ S-ro Parlay, 
speciale kun gepsikistoj, PI. L.

B o u r h o n - L a n c v  (Francujo). — S-ro Joseph 
Leger, instruisto, PI.

L e v ro u x  (Indre, Francujo). — S-ro Baronnet, 
instruistino, P L

D r e s d e n  (Germanujo). — S-ro O. Scheuvert, 
A It fran ke ver str. 5, PI. L., ĉiam resp. esp. 

germ., marko sur Ia bildflanko.

M e l i t o p o l  (Rusujo). — S-ro A. Lenkevviĉ, 
Foto-Kontor, PI.

F eo  am i» (Francujo). — S-ro Lechevallier, 13, 
rue Bolbec, PK., kun junaj Esp-istoj.

C o n d e  (Francujo). — S-ro Mannevy, leŭte
nanto, 127-a reg. inf., PI.

V i i .l i e h s -8L'i\ -M a r n e  (Francujo). — S-ro 
Mousse, 76, rue de Paris.

L i s c a r d  (Cheshire, Anglujo). — S-ro Ch. 
C. Elliott, 36, Castle, Rd. PL

C i e l n - D e u t z  (Germanujo). — S-ro Max Kos- 
ter, Insulinsstr., PM. PI.

T o i k e n i t  (Germanujo). — S-ro Elbing. — 
S-ro M. Grou, PL

In v e r c a h g i l l  (Nov.-Zelando). — S-ro Harry 
A. Epstein, PK. L. (pri asekurado).

r o t o j  l t a j  P r o p o n o j

JUNA GERMANO deziras tradukojn de ali
landaj popolkantoj kun notoj. Li volonte estiis 
preta je similaj servoj. Dum julio kaj aŭgusto

li biciklos Marseille’on kaj hejmen tra Parizo.

Li volonte akceptus sciigojn pri vojoj, vidi n 
dajoj aŭ dezirataj vizitoj.

CENT GELERNANTOJ de la Esp. Kurso, 12
ĝis 60-jaraj, laboristoj, studentoj, geinstruistoj, 

komercistoj, k. c. deziregas korespondadi kun 

gesamideanoj ĉiulandaj, PI. LM. Adr. : Casella 
Postale (Ĵ01, Genova, Italujo.

(III J ESPERANTISTOJ, trapasante Brian

an, estas petataj viziti min kaj Esp.-istojn en 

159-a reg. de inf. en Brianan, Francujo, S-ro 
Villard.

ONI SERĈAS por kiel eble baldaŭ sinjorinon 

kaj fraŭlinon (vidvino kaj filino eble), la unua 

por prizorgi hejmon dum Ia estrino estas oku

pita en vendejo, Ia dua por lerni manbrodon, 
k. t. p., kaj helpi en arta vendejo. Adresu kun 

referencoj, S-ino G.M. Thtennesen, konsulino,
17, \Vest York St. Savannah (Ga, Usono).

- - - —  -

EKSPEDA FIRMO. — Firmo Krook & Pen
son, en Liibeck (fondita en 1876). Ekspedoj al 

Dan-, Sved-, Rusujo kaj Finlando.

KORESPONDADO. — 12 membroj de la 

Esperantista Grupo de la Seminario Lubeka 
deziras daŭran korespondadon kun negermanaj 

gesamideanoj. Adr. : Lehrerseminar, Liibeck, 

Germanujo.

500 RUBLOJN oni volas pruntepreni por
6 monatoj, donante IO °/0. Tuj skribu : Kievv, 
Ruslando-Bulvaro de Bibikov No 30. (J., 5.

KUN ESPERANTISTOJ en Holando, Hinojo, 

Japanujo kaj Rusujo volas korespondi S-ro \\\ 

T. Grossley, 197, I ndercliffe St. Bradford (An

glujo); ĉiam respondas.

PLUMBISTOJ. — S-ro J. Forrestier, 29, 

Bank st. Abcrfe)dy (Skotlando) dez. koresp. 

kun sammetiistoj pri iliaj metodoj.

KALENDAROJ POR LINGVA RIPETADO,
en 4 lingvoj : Esperanta, Franca, Germana, 

Angla, kiuj havis grandan sukceson, estas an
koraŭ aĉeteblaj jeSm. 0.75 afr. (12ekz. Sm. 0.60 

po peco) ĉe F-ino Doeninghaus, Kceln-Linden- 
thal, Friedrich-Schmidt. Str. 8.

STUDENTO. — La apero de la lastaj N-oj de 

Studento, por malsano de red., estas prokras
tita.

DELEGITOJ! Prezarojn petas Rotterdamsche 
gereedscharhandel, Nieuvve Markt, l i, Rotter- 

dam, Nederlando. Societo por la vendado de iloj 

i kaj maŝinoj por buĉistoj.

KONTINENTAJ PRODUKTOJ. — Firmo 
bavanta urbcentran kontoron kaj vojaĝiston vi

zitantan eksportistojn kaj fabrikistojn volas re

prezenti fremdajn firmojn A. Beverley and Go, 

Manchester.

PENSIONO. — Ĝenevo (Svisujo), Villa les 

Mclezes, 17, chemi n des Chenes. Pensiono por 

fratinoj, «aniga situacio, ellernado de franca 

lingvo kaj kompletigo de la edukado. Hejma 

vivado. Prospekto Esperanta ĉe la direktorino. 
Por pluaj detaloj sin turni al la direktorino.

la stacidomoj ĝis la hoteloj ; 5-la restado en la 

hoteloj, loĝado, servado, lumo kaj tri mangoj 

ĉiutage; t)-la vizito de Ia urboj, laŭ konduko 
degvfdistoĴHBterpretistoj; 7-la trinkmonoj al ho

telistoj kaj veturigistoj ; 8-la prizorgoj de la 
firmo Vogages Pratigues kies unu agento 
akompanos Ia ekskursantojn ; 9-Ordinara sen

pageco de la pakaĵoj sur la vagonaroj kaj ŝipoj.

( .io konforme je Ia programo, konforme je 

la regularo de la vizitataj landoj kaj de la uza

taj kompanioj, kaj de tiuj, presitaj, de Ia ek
skursaj biletoj donitaj antaŭ Ia foriro. Ciu kon

servas Ia taskon prizorgi pri siaj pakaj oj. La 

prezo de la trinkajoj neniam estas entenata.

La montritaj kolektivaj vojaĝoj okazos nun 

se la partoprenontoj estos minimume li.



*  ESPERANTO *

P̂ARMONO 4%. — Eldonejo « Esperanto ». 
Leipzig, Langcstrasse, 27, Germanujo.

SVEDO, 32-jara, farinta ekzamenon pri «ma

tureco » kaj pri « komerca kapableco », skribe 
posedanta la esperantan̂, germanan, francan, 

anglan kaj iom scianta la hispanan kaj rusan 

lingvojn, serĉas oficon kiel komerca korespon

disto plej volonte en la masma aŭ metala branco 
cn kia ajn lando de supre diritaj lingvoj.

Sin turni al Adolf Lanon, Mosebacketorg 
li, Stockholm, Svedujo.

■ 1 I I ................. . - - — .■•■I-I ■■ —  ._ _ _ a « _ » _ a _ M

PENSIONO. — Familio de geprofesoroj ĉe 
la superaj lernejoj akceptus kelkajn fraulinoj n 
en pensiono. Vivo agrabla kaj gaja. Centra hej
tado. (-arma artista hejmo kun mirinda situacio 
kaj bonega aero, borde de lafama Geneva lago 
(France,  Esperante, germane, angle). Adr.: 
Sro Vittel, prof. « La Vegnetta ». Morges par 
Lausanne (Svisujo). Esperanta prospekto laŭ 
peto.

INDUSTRIA AGENTO posedanta seriozan 

klientaron, vizitanta orienton, centron kaj su

don de Francujo, proponas sian kunlaboradon 
al fremdaj firmoj por riprezenti ilin en Fran

cujo. ';

Proponas ankaŭ deponejon por industriaĵoj 

aŭ komerca joj. Skribi al S-ro Macary, 27 strato 
Bonnand, Lyon, Francujo.

POR JUNULOJ. — F. L. G. Marechal, B,- 
A. Direktoro (Lingva fak<j), Northern institute, 
internacia komerca lernejo,’ prezidanto de Inter
nacia Asocio de Instruistoj, 384, Kingston Ter
race, Leeds, Anglujo, akceptas fremdajn ju
nulojn kiuj deziras ellerni la Angl. Lingvon kaj 
komercajn metodojn. Banejp ; biliardĉambro, 
fumĉambro, k. t. p. Jare 500 Sm.

DANKO. — La Del. de Halberstadt esprimas 

koran dankon al siaj samideanoj kaj samaso

cianoj en Dresden, Frankfurt a. M.,Worms kaj 
Dijon pro la multaj afablajoj kun kiuj ili agra

bligis al li la restadon en ilia urbo. Sinceran 

dankon al la Del. en VVorms kiu gasteme lin 

akceptis cn sia «lomo, kaj al la Dijon'anoj, kies 

daŭra afableco al li konigis kaj amigis ilian be
lan landon.

K o m e r c a j  r o l t l a m o j

GRANDA HOTELO DU GLORE, Paris, 7 1 ,  

rue Monge (apud rue Lmvpt.Je). Posedanto A. 
Leclerc. Proksime stacidomaj Austerlilz-Lyon- 

Montparnasse kaj Sporloĝardeno Sorbonne- 

Luxembourg’a gardeno, (kimbroj de O,HO Sni. 
ĝis Sm. 2. La gemastroj estas esparantistoj.

CENT DIVERSAJ POŜTKARTOJ Espe- 
rantaj por elekti. Mendu prezaron de Eldonejo 
Esperanto Germanujo ; Leipzig, Langestr. 27.

9 LAMPIONOJ, formante Ia vorton Esperanto, 
Sni’ 1.50 kaj sendelspezoj. Eldonejo Esperanto, 
Germanujo, Leipzig, Langstr., 27.

150 ESPER. POŜTKARTOJ diversaj Sni. 

4.50 (100, 3 Sm.). Mendu prezaron. Eldonejo 

Esperanto,  Germanujo, Leipziga Langestr., 27.

INTERNACIA PROPAGANDA KO RES
PON D-POŜT K A RTO, seslingve kun belega 

bildo de nia majstro. Po IO ekz. Sm. 0.15; po

50 ekz. Sm. 0.55; po 100 ekz. Sm. 0.90; 1000 

ekz. Sm. 5.20, afrankite. Oni akceptas ankaŭ 
postmarkojn ĉiunaciajn, transponilojn kaj Esp- 

ĉekojn. Germana Esper anto-Librejo, Slern- 
warte 40, Leipzig, Germanujo.

La Administranto fGerantJ : DUVAL
Laborista Kooperativa Presejo, 
15, rue Amiral-Roussin. .Dijon

(Francujo)

MALFERMATA
la Generala kaj Esperanlo-Libnjo

“ E S P E R O  ”
(anonima societo)

Prinsestraat 48, HAGO 
(Nederlando)

Petas katalogojn kaj kondiĉoj n pri ĉiuj 

Esp. eldonajoj ; preferas verkajoj n cn ko

misio. - *

Esperantia entrepreno.
kaj Esperanto-oficejo

J.-L. BRUIJN, Direktoro

W0RISH0FEN
A k v o  k a j  M o n t a e r o k u r a c o j

(Metodo Ktieipp)

Aero-, suno kaj elektro banoj. Somero, kaj 

vintrosezono; 629 ni. s. I. m. KLIMATO SUB

ALPA. Logejo kaj flegado je ĉiuj bezonoj, en 

sanatorio, institutoj, hoteloj, pensionoj kaj vilaoj. 

2 horoj de Mŭnchen-Augsburg. Nombro de

fremduloj en 1909 : 9311 personoj. Prospektoj 

kaj informoj per Ia KURVEREIN.

Libertempo
agrabla, malkara, inter samideanoj en Ia plej 

bela regiono de la Rejna valo

per Esperanto
ĉar ekzistas esperantistaj pensionhoteloj, maga

zenoj, konsuloj, policanoj, kafejo,k. t. p. 

mallonge perfekta Esp. organizacio.

en Godesberg a/Rhein
la Rejna Esperanto-Kolonio Ĵ 

Heleta ̂ardenurbo kaj kuracloko apud Ko

lonjo. La aperinta gvidlibreto germane kaj es
perante estas havebla por unu respondkupono 

de la Delegito de U. E. A. ,
Informpetojn adresu, aldonante respond- ku

ponon al Theod. OSTER, Del. de U. E. A.,

Godesberg.

Studo per Ludo, bonega esp. kartludo 
(vidu Revuo,  majo 1910). Prezo afr. 0.70 Sm. 
Mendu kunsendante Ia monon al la Del. de 

U. E. A.

OFICIA LA JA RLI RRO DE UNI VER
SALA ASOCIO. — Kvara eldono, 2* serio. 
Aperinta la 17aM de majo. Afranke : .SO Sd.

JAPANAJ RAKONTOJ. — Kunmetitaj 

de Ĉif Toŝio. 'A paj>. 20 Sd., afranke 2'i Sd.
MARTA. — Rakonto de Eliza Orzezko, tra

duko de Dr<> L. L. Zamenhof. Belega volumo 

da 240 pagoj. 1.40 Sm., afranke 1.70 Sin.

LA R A Rli I RO DE S EVI LLA. — Kome

dio de Beaumarchais. Srad.Sam. Mcyer, 40 Sd., 

afranke 45 Sd.

Vortaroj

EMILE ROI RAO. — PLENA VORTA
RO ESPERANTO-ESPERANTA KAJ ES
PERANTO-FRANCA. La dua volumo jus 

aperis. Po volumo 1.80 Sm., afranke.

KABE. — VORTARO DE ESPERANTO.
— Tute cn Esperanto, kun tre precizaj klarigoj 
pri ĉiu vorto. Bindita I .(jOSm.,afranke 1.85 Sm.

CII. VERAN. — ENCIKLOPEDIA VOR
TARETO ESPERANTA. — 250 paĝ. Bin

dita 2.40 Sm., afranke 2.00 Sm.

UNIVERSALA ESPERANTIA

LIBREJO
Rue de la Bourse, IO, Geneve (Svisujo).

Campano por Samideanoj
FRA N CA  VINO

Speciala Marko por Esperantistoj
N orda Etiketo, Blanka Etikelo

L. H U R IN O «VIC Z
en WASSY (Hte-Marne) Franclando

Agentoj kun bonegaj referencoj estas dezi
rataj en ĉiuj landoj.

SA N E C O  estas trezoro,
kiun oni konservas facile, 
kiam oni havas bonan sto- 
makon. Skribu : 6, rue dii 

* Helder, Paris.

Bad ReichenhaH
La perlo de la germanaj alpoj, mondfama
salcUwo-banloko, klimata kuracloko.
Plej «frandaj pneŭin.ilaj ĉambroj kaj in- 
halacejoj de la momio. Jara vizitado : pli
ol 35.000 personoj. Sezon • : Majo-Okto- 
bro. Kuracado de malsanoj de la spi
rorganoj\ aglino, t n.liceon», kormalsa
noj, virinseksa, skrofolo, raĥito artrito, 
reŭmatismo, resanigado. Riĉcnhava 
amuzprogramo. 250 kilometroj zorge 
bonstataj promenadvojoj en la tutan ĉar- 
i nega n ĉirkaŭajon. Gvidfoliojn oni bon
volu postuli de la Esperantista Grupo Bad 
ReichenhaH.

A li  LiA K O L E K T IS T O J

Post kelkaj jaroj, grandan valoron havos 
la plena kolekto de la gazeto.

ESPEriAICTO

Do, rapidu mendi ĉi tiun plenan kolekton 
duni ĝi estas ankoraŭ havebla po malkara 
prezo.

La tuta Kolekto (75 noj), afrankite 4 §.
Sin turni alla Administrejo (IO,rue de la 

Bourse, Geneve).

Malnovaj n-oj anlaŭ I Decembro 1908 ne 
estas izole aĉeteblaj.

Granda Marko

“ V ille  de P aris  "

I N K O J  M I E T T E
gluoj likvidaj, sigeloj

Jules MIETTE
102, Rlie Amelri, P A R M I

PROPAGANDAJ FOTOGRAFAJOJ
Ciuj Esperantistoj devas tuj mendi la novan 

eldonon de la poŝtkartoj kaj fotografajoj de la 

Esper. Gazetaro, eldonitan de la Esperantista 

Gruparo Berlina.

100 poŝtkartoj kostas .... 1.70 Sm.

IO fotografajoj (40 sur 130 c,,‘) 3.75 —

Sin turni al S-ro SOSTMANN, B e r l in ,  Nvv. 

87, Levetrowstr. 23.
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Aleksandr SĈERBAKOV

SI-PUŜKINO, Sever, j. d., Rusujo
Havigas diversajn rasojn dcAnseroĵ 

Anasoj, Kokinoj kaj Kokoj, k. t. p.

Apartan prezaron por ovoj oni sen
das laŭ la postulo.
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HOTELO
LOUIS-LE-GRAND

2, rue Louis-Le-Grand, Paris.

En belega loko, inter la Rue de la 
Paix kaj Avenue de 1’Opĉra. Moderaj 
Prezoj. Oni parolas en Esperanto. 
English Spoken.Man spricht Deutsch. 
Se habla Espanol.

La sola internacia signo estas :

la VERDA STELO “ GASSE ”
(8« jaro).

kun ore skribita vorto "  ESPERANTO " (d6pos6e-registrita).

REKONIGUS ! PROPAGANDILO !

Pingloj, brodoj, kravatoj pingletoj : I: Fr. O 75. 

IO : Fr. 6.— 100 : Fr. 45. — afr. kaj rekoni.
*
Censignoj (kun duoblo faco) I : Fr. : I 50, 

IO : Fr. 12. — Afr. kaj rekon.
*

Konto kun Cekbanko.

Mendu ilin al via grupo, aŭ per simpla pedi

ka rta mandato al Sinjoro E m ilo  G a s s e ,  5 5 ,  rue 
Fred. Bellanger, Havho, Francujo, aŭ al subtene

jo : Belgujo : S-ro. O. Van Schoor, Vondelstr. 

Antverpeno. Britujo : Esp. Oficejo Li verpool. Ger

manujo: Moller et Borel, Berlin. Hispanujo: Ma
nuel Fuentes Bidebarrieta, Bilbao. Busujo : Mos
kva librejo Esperanto, Tverskaja 2 8 .  Moskvo.

PA Iii** EGLI S HOTELO 
i  /VIVI ̂  INTERNACIA

li, rue Bachaumont (Bourse)
Moderna, centre de Paris, proksime Louvre kaj 
Bulvardoj. 90 ĉambroj. 'I re moderaj prezoj.

Svisa mastro.
Oni parolas Esperante.

3.000 membroj
EN

FREMDAJ LANOOJ

Jara Kotizajo

2 dolaroj (4 §)

Membroj havas 
la jena jn  

profitojn :

R icevi in form ojn  
el ĉiu j landoj

Konatigi a n la ŭ  ol 
forveturi 
eksterlandon

C H A R T E R E D  A.-D. - <900

Sinjorinoj
Sinjoroj

estas akcentataj 
por membreco 

Prospektoj 
kontraŭ afrankpago

(senpage al la skeptikuloj)
Adresu leterojn kaj 

m onon  al

S e k re ta r io  do C . C . C .

Korespondi cn fremdaj 

lingvoj

In tersan#  revuo jn , post

kortojn, postmarkojn

fo tog ra fadon ,p lan ta jo jn  

insektojn, k. t. p.

Milwauke, Wisconsin, U. S. A.

Vojo por aliĝi. — I. Skribu vian nomon 
kaj adreson (legeble) kun unu aŭ pluraj refe
rencoj. —  2 .  Skribu la lingvojn, kiujn vi kom
prenas. — 3 Konigu Ia temon pri kiu vi deziras 
korespondi. —  4. Sendu la kotizajon (4 <§) per 
ĉeko aii poŝtmandato. Via nomo estos enskribata 
kaj vi ricevos Ciujn paperojn kaj ekz. de Globe 
Trolter kun la plena listo de Pmcmbroj.

JUS APEBIS :

La Verko de Zamenhof
Parolado de H. HODLER, Vicprezidanto de U. E. A.

I ekz. afr. 8 Sd. ; 3 ekz. 22 Sd. ; \2 ekz. 72 Sd. ; 24 ekz. — § 1.20

U N I V E R S A L A  E S P E R A N T I A  L I B R E J O
IO, rue de la Bourse, GEKE VE (Suisujo)

La P L E J  M ULTEKOSTA JU V ELO
en la negoca vivo de 1’20<* centjaro, la Tempo, ĉie estas Aparala minulprecize per la

“  K o n t r o l - T e m p s t a m p i lo  ”
(ii stampas por unu premo: firmon, lokon, daton, horon, minuton! Nur unu ciferplato!

Nova!

Nenia risko, ĉar unujara 

garantio !

La horloĝradaro iras

HG horojn !

P r e z o  : I O  §

kontrale mon-a n la usondo 

Prospektoj senpage !

P rak tika  i

(ii devus manki en nenia

moderna komercejo aŭ kon
toro !

Pezo : 175 gramoj.

Prezo : IO §

kontraŭ mon-antaŭscndo, 

Prospektoj senpage!

Fritz M A T E B H A U SE R
[ Dissendejo de pratikaj novajoj

B A D H E I C H E N H A I j I j  ( G r e r m a n n j  o )

(Esperantia entrepreno K® 43.362.xl)

SE2SrSAiOI'A 3NT0,VAĴ O

Alsendante vian fotografajon, vi ricevos, post kelkaj tagoj, 
en apuda grandeco

VELOF 0T-P0RTRET0 JN,
la plej belajn, malmultekostajn, akrajn, daŭrajn fotogra faj oj n, 
kiuj ekzistas.
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» I »
» I  75

• • • • • • • •

• t

La I I-jara Esperantistino 
Ma njo 

Mayerhaŭser

( 20 fotografajoj .
PREZO J : ? 50 » ' .

( loo »

Konvenaj kadretoj po 2 1/2 Sd.
La senditajn fotografadojn oni rericevas nedifektite!
Livero post sendo de la mono (enlande IO Sd., eksterlande 

20 Sd. plie por transsendo), aŭ per posta repago, aŭ per 
o koj de la Esp. Cekbanko.

F R IT Z  M A Y E R H A Ŭ S E R

BAD REICIIENIIALL (Germanujo)
(Esperanta Entrepreno N* 43,3626 oo i)

Tre konvenaj por alglui sur la membrokartojn
de U. E. A.

L IN G V O  IN T E R N A C IA
CENTEA ORGANO DE LA ESPERANTISTOJ

eliranta inter Ia lo. kaj la 20. de ĉiu monato

LA PLEJ MALNOVA EL CIUJ GAZETOJ ESPERANTISTAJ

[ f o n d i t a  e n  1895
L a  p lej  e n h a v o r i ĉ a ! L a  p le j m a l k a r a !

pagoj

da dense presila teksto cn plej 

korekta kaj plej klasika stilo.

fr. (2 §)

abonprezo por

UNU JARO

I M E I M E 1 E I  to la germanaj H M
V IL A O  CONTIN EN T A L
Plej hela, kvieta kaj senpolva altaĵloko. Cirka lin tu per ombraj ĝardenoj. Belega vidajo al la 

montaro kaj urbo. 40 elegantaj meblitaj ĉambroj kun 60 litoj kaj 25 balkonoj. Hanoj en ĉiu etago. 
Elektra Iumo. Bonegaj mangujoj. Puraj vinoj. Granda bela manĝoĉambro.

POSEDANTO : Scliwartz. telegramadreso : Continental

ONI PAROLAS ESPERANTE

MEDIZINISCHE LICHT- 
k HE U- u. NERVEN- Heilanstalt-Kuracejo

por lum kuracado 
por m alsanoj ile 1’ koro 
kaj de I r o n io j .

vormals : ROTES KREUZ antaŭe : RUĜA KRUCO

5 1 Luisenstrasse B E R L IN  N W . 6 Telefono III, 3 185
S e k c io  p o r  m a ls a n o j de l ’k o ro  k a j de PnervoJS e k c io  p o r  lu m k u ra c a d o

Elektra lumo kun elektrodoj de 
karbo, fero, hidrargo. Lumo de Rocnt- 

gen. Radiado d’Arsonval kaj de Oudin 

kontraŭ artrito, reŭmatismo, ncŭralgio, 
iŝialgio, furunkulozo, diabeto, k. t. p.

R a d ia d o  k a j fo to g ra fa d o  laŭ  
R oen tgen

Prospekto laŭ deziro

Esploroj per radioj de Roentgen kaj 
konstatado de Tagado de 1’koro. Banoj 
kun karbacido kaj ŝprucbanoj kun pin- 
b u rgon oj. Elektraj banoj por la tuta 
korpo kaj por apartaj membroj. Vibro- 
masago k. t. p.

La k u ra c a d o  p lene  a n s ta ta u a s  re s tadon  
en  B a d  N auhe im

k u r a c a d o  a  ivi b u  l a n t e . j ) u  k u r a c is t o j  D i r e k t o r o  :

O N I P A R O L A S  E S P E R A N T E . ------- 1-- ---± O r . B R E IG E R

Interesega apero en la  esperanta lite ra tu ro !
GRAVEGA POR LA KOMERCISTARO !

DUOBLA LIBROTENADO « MONDSISTEMO»
cio E- WXJCHER

Prezo : 1,25 Sm. neafrankita. Havebla de Bigalke & Mohwio-kel,
Schlechnitzstr. 6, Bromberg (German.). *

5 0

Jara sukceso!
OSIJEKA VIZAGP0MA00 KAJ 

OSIJEKA SALVATOR-SAPO
forigas ŝprncmakulojn, kaj cian malpurajon de Vvizaĝo

JV Ia lfa ls a  so le  n u n  e n  l a  S a l v a t o *  a p o te k o

A

ro-

J.-G. DIENE!!,

A X

ii
K IA U  E S T A S  U Z O T A  f lU R

IVI I RAN DA-K R E  IVI O ” ?

i

Car Miranda-Kremo estas perfekte nedomaĝa, ĉar per « Mi- 
randa-Kremo » oni atingas idealan belecon, ĉar Miranda-
Kremo torizas ĉian malpurajon de la haŭto, ĉar Miranda-Kremo 
ne nur plibeligas, sed ankaŭ junigas. Unu vazeto da « Mi 
randa » Kremo kostas I K. Unu skatolo da « Miranda, 
pudro >» (trikolora) I K. unu peco da « Miranda » sapo 70 h’

Ricevebla ĉe la produktanto J.-C. DIENEŜ, post Osijek, supera urbo, de kie mendoj per
postpage tuj efektivigas

La korespondado kun la Salvator-Apoteko, de J.-C. Dienes estas ankaŭ en la lingvo
Esperanto krom la lingvoj germana, angla, franca, ilala, latina, kroata, serba, aliaj slavaj 
lingvoj kaj la magyara.

La korespondanto de firmo J.-C. Dienes estas Drag. Mirko Kaniĉar, Delegito U. E. A.

Tiu ĉi

S V E D A  R A Z IL O
kostas

1 po 1.92 §
2 — 3.30
3 — 4.12 afrankite

Vidu la antauajn anoncojn en la gazelo.

John BYKLIGER, HEDEMORA (Svedujo)

Bonvolu atenti

firmon kaj markon!

Pensantaj homoj elektas kiel sian ĉiu tagan tonkajon ekfresigantan la 
nutrajn.

Senalkoholajn W orm sajn Nektar-Vinojn

(vinber- kaj fruklmostoj)
Prezaron senpage kaj afrankite per

NEKTAR VVORMS a/Rh. N" 248 ((iermanujo).

Universala Esperantia Librejo
io , rue de la Bourse, GENEVE (Suisse)

Vendas ĉiujn eldonajojn de U. E. A. kaj ĉiujn Esperantaĵojn (propagandiloj,

lernolibroj, literaturajn kaj sciencajn, verkojn, k. t. p.).

Oficialaj eldonajoj de U. E. A. :

rekomendataj al ĉiuj Esperantianoj

Oficiala Jarlibro (Plenaj informoj pri U. E. A., gia organizo, ĝiaj servoj kaj la maniero 
ilin uzi, k. a. Plena listo de la Delegitoj, Vicdelegitoj, Subdelegitoj, Esp.-Oficejoj de 
U. E. A.). Necesega por ĉiuj membroj. Prezo: 0,30 Sra.

Oficiala insigno (verda stelo kun blanka rando, rezervita por Esperantianoj). Prezo: 
0,36 Sm.

Oficiala Marko (gluota sur la korespondajoj de la Esperantianoj) I sd. por ekzempl. 
(minimumo IO ekz). Por Esp.-Oficejoj rabato da 15 <*/0 por ĉiu mendo de pli ol 
100 ekz.

Oficiala leterpapero (por Delegitoj, Subdelegitoj kaj membroj) 100 folioj: 0,75 Sm. 
Oficialaj kovertoj. Prezo, 100 ekz: 0,60 Sm.
Oficialaj poŝtkartoj. Prezo, 100 ekz.: 0,75 Sm.
Gvidfolioj de U. E. A. (Rekomendataj al ciuj vojagantaj Esperantianoj). Senpage riceve

blaj kontraŭ marko aŭ kupono da 0,10 Sm. Kolekto po & 0.25.

Universala Esper anto-Asocio, gia celo, ĝia organizo, ĝiaj praktikaj servoj, gia signifo.
Propaganda broŝureto. Prezo, IO ekz.: 0,20 Sm.

Oficiala Bulteno (senpaga por Delegitoj, Subdelegitoj kaj Konsuloj).
Universala Esperanto-Asocio. Enkonduko, celo, organizo, praktikaj servoj, socia, signifo, 

konsiloj, al la interesatoj, k. t. p. Tiu bonega propaganda broŝuro, kiu klare konigas 

U. E. A. al la neesperantista publiko, estas nepre rekomendata al ĉiuj niaj propa
gandistoj.

Ekzistas ĝis nun eldonoj en lingvoj franca, germana, hispana, rusa kaj itala. Eldonoj 
angla, kaj portugala estas cn preparo. Resumoj cn lingvoj dana kaj holanda.

Prezo, IO ekz.: 0,20 Sm.

AVIZOJ : Ĉiuj mendoj estu sendataj al Universala Esperantia Librejo, IO, rue 
de la Rourse, Geneve (Svisujo).

Kalkulo estas malfermata nur al Delegitoj, ĉiuj aliaj personoj devas aŭ mendi per 

sia loka Delegito, aŭ kunsendi la monon samtempe kun la mendo. Personoj, kiuj 
deziras rekomendigi sian mendaĵon, aldonu 0,10 Sm

GRAVA AVIZO!
«■■ai
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Gesamideanoj,

Jen alvenas la Jubileo, 
ĉiuj, ĉiuj, ornamu viajn 
esperantista fiago.

Por ĝin festi, 

fenestrojn per

Pri tio 'petu 

la senpagan 
ilustritan pre

zaron de fiagoj 

Esperantaj kaj 

divernaciaj al 

la Firmo

Ouzon, 52, rue de Paris Charenton» 

(Seine), France.

F . E m il B o d e n , D r e s d e n
Bismarckplaco 12

Esperantista Eldonejo :: Esperantista Librejo 

Esperantista Presejo :: Artista Presejo ::

' A

I
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Atentu! L a  mendojn ni 
nur povas plenumi kontraŭ 
antaŭsendo aŭ pagoŝar£o de 
1% mono. Je  antaŭpago ni 
pe^s aldoni 5°/a de la sumo 
por niaj sendlistoj.

■■

Laumetoda, detala Lernlibro de Esperanto, verkita de 
Karl Schonherr, instruisto. 7® eldono . . . ,

Lexikon deutscher Redensarten, ellaborita kaj en 
Esperanton tradukita de rektoro Wilh Velten kaj 
R. Richter. Brodurita M 2.50, bele bindita . . 

Malgranda kantareto (kun notoj)................................

Dr. Zamenhofa Tabelle der Formworter, verkita de 
rektoro Wilh. Velten . . ................................ ,

M 1.75
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